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Types  ofBioenergy

Atua em todo o processo o planejamento e economia de mercado, oportunidade do desenvolvimento de um novo negócio sustentável, estudo de

viabilidade para a implantação da unidade industrial, mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima, estudos sobre a estratégia de

instalação da unidade industrial, todas as fases do desenvolvimento industrial e tecnológico, project finance e financiamento e fundos de

investimentos, engenharia industrial e equipamentos, plano internacional de certificação do produto e a sua adequação das regras

internacionais e o marketing internacional em projetos envolvendo a biomassa, woodpellets e biopellets cana energia, woodchips para mercado

de exportação, torrefação da biomassa energética e co-geração de energia e de woodbriquete e biobriquete de resíduos agroindustriais.

Atua na gestão de novos negócios e no desenvolvimento da indústria brasileira de equipamentos de produção de pellets.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa atua na consultoria

empresarial, gestão e desenvolvimento de projetos e engenharia industrial e marketing internacional.

Especializou-se com estudos na Europa e nos Estados Unidos na área de desenvolvimento de projetos

industriais sustentáveis de aproveitamento da biomassa para geração de energia, torrefação e na produção de

pellets e briquetes.

A Brasil Biomassa participa e desenvolve(u) mais de 55 projetos industriais plano de negócios, estudos de

viabilidade econômica e projeto de financiamento (para empresas do Brasil, Estados Unidos e Canadá, Costa

do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da Europa) sendo a principal empresa do setor de consultoria e

engenharia industrial em projetos sustentáveis agregando mais de 22 profissionais na área de engenharia

industrial e florestal, economia e planejamento estratégico, direito internacional, administração e marketing

internacional e na gestão de desenvolvimento de negócios.

BRASIL BIOMASSA
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É uma empresa pioneira no desenvolvimento de projetos industriais

sustentáveis (participação, produção industrial e uso da biomassa florestal

industrial agroindustrial e sucroenergético para fins de energia térmica em

mercado interno e leilões de energia e para exportação, engenharia industrial e

gestão empresarial e investimentos e de desenvolvimento de novos negócios e

marketing internacional)

E em estudos de viabilidade econômica e financeira e projetos de uso e de

produção de biomassa (pellets e briquetes) com a inovadora tecnologia

industrial de torrefação da biomassa energética e para co-geração de energia

(térmica) em mercado nacional e internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=aL09fTCsr9g


A Brasil Biomassa e Energia Renovável é administrada pelo consultor

Celso Marcelo de Oliveira especializado em desenvolvimento de

projeto empresarial sustentável na área de biomassa e bioenergia.

Formação em contencioso jurídico e direito empresarial

internacional formado pela PUC-PR e Especialização em Bioenergia

e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade Lisboa Portugal. Autor das Obras Energia Renovável,

Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia.

Conferencista com mais de cento e quarenta cinco palestras em

Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About

Energy, Biomass Investing Brazil, Energy Summit 2011 e América

Pulp & Paper Outlook Conference.

BRASIL BIOMASSA

É detentora de uma tecnologia industrial patenteada na área de aproveitamento da de biomassa florestal, industrial e agroindustrial para energia térmica (com redução nas emissões de GEE) , woodchips ao mercado

internacional de celulose (pelo sistema de exportação por container com o controle de qualidade industrial), projetos em pellets e briquetes (com resíduos agroindustriais) .

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é sócia fundadora e mantenedora da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa e bioenergia com mais

de 1.300 empresas associadas e fundadora e mantenedora do Instituto Brasileiro Biomassa e Pellets com reconhecimento internacional da European Biomass Industry Association.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável nasceu consolidada aos princípios propostos pela ONU por meio do Global Compact Renewable Energy
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Responsável pelo Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em

Biomassa, Bioenergia e Pellets com a intervenção do Syndicat Producteurs de

granulés de Bois France.

E de acordo comercial de exportação de WoodChips Paper e Biomassa para a

China, Taiwan, Malásia e Coréia do Sul com a Beijing Nandu Trade Co Ltd. Diretor

Executivo da European Energy SRL.

Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia. Convidado pelo

Governo Federal para a participação da Missão Brasil Holanda Acordo Bilateral

de Bioenergia e Biomassa.

Presidente 2014-2018 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável. Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa .

https://www.youtube.com/watch?v=aL09fTCsr9g


Types  ofBioenergy

Brasil Biomassa: Soluções na área de projetos

de exportação de biomassa para geração de

energia térmica aos maiores players comerciais

– centrais de energia e de woodchips para o

mercado internacional de produção de mdf e

celulose. Atua em projetos de exportação com a

qualificação da matéria-prima, o agenciamento

de negócios internacionais e o contencioso

jurídico e contratual internacional.

Brasil Biomassa: Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial para a produção de pellets. 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 com grau

de segurança de uma unidade industrial de pellets.

No desenvolvimento do project finance e engenharia financeira e o apoio na engenharia

industrial e executiva. Assuntos regulatórios e institucionais, certificação nacional e

internacional, em full corporate offer, contratos internacionais e estratégia de marketing

para a venda da produção industrial.

BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa: Soluções na área de projetos de torrefação de biomassa florestal, industrial e

agroindustrial para 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.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da

utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Brasil Biomassa: Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial para a co-geração

de energia térmica.

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 co-geração de energia com o uso da

biomassa.

Atua no desenvolvimento do projeto básico, relatórios técnicos e administrativos necessários para a licitação do EPC com orçamentos

dos equipamentos para a produção de energia elétrica com o uso da biomassa, que permitem a obtenção de elevadas eficiências com

decorrente alta lucratividade, utilizando combustíveis tradicionais ou resíduos do processo industrial.
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BRASIL BIOMASSA  INTERNACIONAL BRASIL FRANÇA BIOMASSA
A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação

Brasil França Syndicat national des Producteurs de

granulés de Bois France.

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

de energia integrado, presente nos seguintes segmentos:

produção, transporte, distribuição, negócio e venda de

energias.

Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o grupo é

líder no mercado de eletricidade na França e Reino

Unido, também com forte presença na Polônia e Itália.

Em 2015, o grupo usou mais de 1 milhão de biomassa

nas centrais de suas filiais na Polônia e Reino Unido.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

(ADEME), empresa pública a caráter industrial e

comercial, participa da implementação das políticas

públicas nos setores de meio ambiente, energia e

desenvolvimento sustentável.

Office National des Forêts (ONF), gestor das florestas

públicas francesas, quem constitui a primeira rede de

fornecedores em madeira energia na França.

Acordo de Cooperação Brasil Europa para o

desenvolvimento de projetos e investimentos na área

de produção industrial de biomassa energética,

projetos industriais de pellets e briquetes e da

tecnologia internacional de torrefação de biomassa

energética.

"As you have suggested, this Conference could offer

the opportunity to meet also Mr Celso Oliveira,

President of Brazilian Association Industry Biomass and

Institute Brazil Pellets and discuss possibility of

Cooperation International Brazil Europe.

Giuliano Grassi European Biomass Industry

Association.”

EUBIA is a partner of the Global Bioenergy Partnership,

whose aim is to promote global high-level policy

dialogue on bioenergy and facilitate international

cooperation.

Secretário Geral Giuliano Grassi da European Biomass

Industry Association e o Presidente da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável Celso Oliveira

https://www.youtube.com/watch?v=WoMsG4OlhNk


Why  GrowMaize? The  EssentialInformation:

BRASIL BIOMASSA GSW Energia Renovável (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Dom Eliseu no Pará).

Nova Itália Florestal (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Porto Velho Rondônia).

Saccaro Móveis (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Caxias do Sul RS).

Costamaq Industrial (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets e briquete de madeira Porto Alegre RS).

Forest Brazil (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Lages SC).

The Colleman Group (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Botucatu SP). ECB Empresa Catarinense de

Biomassa (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Otacílio Costa SC).

GF Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Ananindeua Pará) .

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC). Revize Industrial (plano de

negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de

madeira em São José Rio Preto SP).

O departamento de desenvolvimento do estudo de viabilidade

econômica e financeira da Brasil Biomassa e Energia Renovável, já

prestou serviços para clientes dos mais diversos ramos, demonstrando

comprovada capacidade técnica.

A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e desenvolvimento

industrial atuando com transparência e segurança e mantemos uma

carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos

empresariais nacionais e internacionais:

Desenvolvimento (plano de negócios/estudo de viabilidade/engenharia

industrial) ao grupo empresarial e financeiro BMG (duas unidades de

briquete Santa Catarina).

Biopellets Bertin (implantação da unidade de processamento de pellets

de madeira 72.000 mt/ano em Lins São Paulo).

Cosan Biomassa (implantação da unidade de pellets da cana-de-

açúcar 140.000 mt/ano em Jaú São Paulo).

Naturasul Engenharia e Supressão Florestal (plano de negócios e

estudo de viabilidade para a unidade de pellets de madeira em Porto

Velho Rondônia).
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Why  GrowMaize? The  EssentialInformation:

BRASIL BIOMASSA International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX (plano de negócios e

estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets da cana energia RJ).

JW International Solutions (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira Palmeira PR).

BrBiomassa Pellets (marketing internacional e exportação de pellets no Paraná).

Koala Pellets (marketing internacional e exportação pellets Rio Negrinho).

Louduca – Pelican Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Guaratinguetá SP).

Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de viabilidade para

a unidade de processamento de pellets de madeira em Buruti Maranhão).

Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets em São Bento do Sul SC).

Caraiba Bioenergy (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Palmeiras SC) .

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial para a unidade pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Comodoro MT).

CVG Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Butia WoodPellets (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Butiá RS).

Estudo de viabilidade em desenvolvimento para Madeiras Venturoli (Bahia), N&A

Empreendimentos (Barcarena Pará). Estudo técnico e de mapeamento de biomassa

no Brasil para o potencial desenvolvimento de negócios e projetos de torrefação da

biomassa ao Grupo ThyssenKroupp Brasil e Alemanha.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa em São Paulo para Granbio

Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção

industrial de pellets para LEE Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos e

Abellon Clean Energy no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana

energia, palha da cana para o projeto de co-geração de energia para a Building

Energy Itália na Africa do Sul.

Projetos em confidencialidade: AGN Bioenergia, German Pellets Alemanha e Bunge

Environmental. Acordo internacional HRV Portugal e Enerpellets e General Dies Itália

e Prodesa Espanha para o desenvolvimento e implantação de unidade de pellets
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BRASIL BIOMASSA  INTERNACIONAL BRASIL HOLANDA
Uma série de reuniões para o desenvolvimento de novos

negócios na Holanda com os diretores das maiores

termoelétricas NL Esssent RWE, Nuon e Vanttefall no

Porto de Groningen.

O Diretor da Brasil Biomassa, Celso Marcelo de Oliveira

foi convidado pelo Governo Federal para a participação

(com uma palestra técnica) da Missão Brasil Holanda

Participação da assinatura do Acordo Bilateral de

Bioenergia e Biomassa Brasil Holanda.

Em reunião com o diretor Marcel Gorris foi discutido o

projeto “Oportunidades e Desafios da Biomassa

Brasileira” com o objetivo de identificar as empresas

brasileiras com o potencial de produção e de exportação

de biomassa, woodchips, wood e biopellets e wood e

biocoal e carvão e de resíduos industriais e agrícolas

para atender a demanda da Europa.

O Porto de Amsterdam é o quarto maior da Europa, e se

destaca pela sua atuação no mercado de commodities e

conta com uma estrutura moderna e pronta para receber

e acomodar todos os tipos de biomassa. A Biomassa é

para o Porto de Amsterdam um produto de alto interesse

e por isso a idéia desse projeto é de auxiliar a

exportação da biomassa de empresas brasileiras para a

Europa. Anualmente passa pelo Porto de Amsterdam

cerca de 0.5 milhões de toneladas de biomassa, e a

expectativa é de que esse número chegue a 3 milhões em

2016 e 10 milhões em 2020.



BBER PLANO ESTRUTURAL DE NEGÓCIOS 

A Brasil Biomassa tem uma grande experiência profissional no

desenvolvimento do business plan (plano estrutural de negócios)

para a implantação de uma unidade industrial de aproveitamento

da biomassa em projetos de peletização, briquetagem, co-geração

de energia ou de torrefação da biomassa para fins de energia.

O plano estratégico de negócio elaborado pela Brasil Biomassa,

consta de um escopo de serviços de consultoria, planejamento e

engenharia elaborados através de equipe multidisciplinar

contemplando os seguintes assuntos:

Empresa

Objetivos Estratégicos Abrangência de Atuação

Estágio Empresarial e Diferenciais Competitivos

Legalização da Unidade Industrial

Alianças Estratégicas

Responsabilidade ambiental e social da Empresa

Dados societários e Participações

Empreendimento

Objetivo Geral do Empreendimento Industrial

Objetivos Específicos Empreendimento Industrial

Atividades e Áreas Previstas no Empreendimento

Áreas do Empreendimento Industrial

Descrição do Empreendimento

Unidade Florestal e Industrial

Logística de Transporte

Benefícios Fiscais no Estado e no Município

Justificativa Implantação da Unidade Industrial

Relatório de Impacto Ambiental

Licenciamento Ambiental Legislação Ambiental

Projeção das Demandas de Infraestrutura

Produto Pellets de Madeira

Processo Industrial de Produção de Pellets

Descrição Detalhada do Processo Industrial

Matéria-prima Florestal e Industrial

Biomassa para Geração de Energia Térmica

Picagem da Matéria-prima

Controle de Entrada e Estoque de Matéria-prima

Recepção da Matéria-prima na Unidade Industrial

Silo de Armazenamento de Matéria-Prima

Transporte Pneumático e Detecção de Metais

Secagem Industrial

Silo de Armazenamento de Matéria-prima seca

Moagem Industrial

Silo de Armazenamento de Matéria-prima

Processo de Peletização e Resfriamento

Sistema de Pesagem e Embalagem

Armazenamento de Pellets

Transporte e Distribuição de Pellets

Expedição de Pellets Ensacado ou a Granel

Tecnologia Industrial de Produção WoodPellets

Cronograma da Atividade Industrial

Plano Estratégico Industrial

Avaliação Empresarial e Análise Estratégica

Estratégia de diferenciação de produto

Estratégia de Enfoque e de melhor custo

Análise SWOT Industrial WoodPellets

Pontos Fortes Origem Empresarial

Pontos Fortes Internacional Nacional e Municipal

Oportunidade Origem Empresarial Internacional Nacional

Pontos Fracos e Ameaças Plano de Gestão de Risco.

Formulação da Estratégia Setor e Concorrentes

Estratégias de Marketing

Análise Macro-Ambiental– Variáveis Incontroláveis

Político e Tecnologia Renovável

Econômico e Financiamento Bancos de Fomentos e Comerciais

Variáveis Controláveis Preço e Força de Vendas

Mercado Internacional de Consumo

Demanda Mundial WoodPellets

Consumo Residencial de Pellets na Europa

Consumo Industrial de Pellets na Europa

Projeções de Consumo União Européia em 2020

Projeções de Consumo na Ásia

Plano Financeiro e Project Finance

Estrutura Financeira do Empreendimento Pellets

Engenharia Financeira do Project Finance

Arranjos Financeiros , Premissas Adotadas e Investimento

Custos de Equipamentos e de Construção Civil

Custos Econômicos e Administrativos

Custo Operacional de Produção Custos Energéticos

Custo Ambiental de Peletização

Fator de Viabilidade Venda FOB Brasil e CIF Europa

Retorno Líquido do Investimento CAPEX

Ponto de Equilíbrio Operacional EBITDA

Indicadores de Análise de Investimentos

Método do Payback Simples e Descontado

Método do Valor Futuro Líquido e Taxa Interna de Retorno

Método Índice de Lucratividade e Fluxo de Caixa Livre Descontado

Análise de Resultados Cálculo do Fluxo de Caixa Livre

Análise do VPL e TIR Redução das Despesas de Capital

Análise de Sensibilidade

Estratégia Final de Desenvolvimento
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https://www.youtube.com/watch?v=aL09fTCsr9g


BBER PLANO VIABILIDADE ECONÔMICA 

A grande experiência do corpo técnico da Brasil Biomassa, aliada ao

apoio de seus parceiros nacionais e internacionais, credencia a

empresa ao desenvolvimento de estudos de viabilidade econômica e

financeira e à elaboração de projetos conceituais de aproveitamento

da biomassa. Isto determina a configuração da viabilidade do

empreendimento, pela combinação mais efetiva em termos de custos,

e levando-se em conta, ainda, o investimento, a operação e a

manutenção.O estudo de viabilidade econômica e financeira elaborado

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

planejamento e engenharia contemplando os seguintes assuntos:

Estrutura Financeira do Empreendimento Pellets

Desenvolvimento do Modelo de Viabilidade

Econômica

Definição dos valores e variáveis de entrada

Definição dos cálculos e previsão necessários

Previsão das Receitas e Custos

Previsão do Financiamento

Previsão da Depreciação

Previsão dos Impostos

Geração dos Relatórios Financeiros

Avaliação Econômico-Financeira

Fluxo de Caixa Descontado

Fluxo de Caixa Horizonte de Projeção

Fluxo de Caixa Operacional

Investimento em Equipamentos e Construção Civil

Financiamento dos Equipamentos Industriais

Financiamento dos Equipamentos e Engenharia

Custo do Financiamento, Taxa de Juros ao Longo

Prazo e Fator de Capitalização

Planilha de Cálculo dos Equipamentos e

Engenharia

Depreciação dos Ativos

Custo de Produção de Pellets

Despesas Operacionais da Unidade de Produção

Pellets e Custo da Matéria Prima

Materiais Indiretos Adicionais de Equipamentos

Planilha de Cálculo das Despesas Operacionais Materiais Custo

Diretos e Indiretos

Despesas Operacionais e Administrativas e Comercial

Planilha de Cálculo das Despesas Operacionais Custos Variáveis

e Despesas Administrativas e Comercial

Despesas Trabalhistas e Mão de Obra

Planilha de Cálculo das Despesas Trabalhistas e Previdenciária

Quadro Geral dos Custos Totais de Operação e Produção

Planilha de Cálculo do Quadro Geral dos Custos Totais de

Operação e Produção

Despesas Frete Portuárias e Embarque e de Frete Rodoviário

Cálculo das Despesas Frete, Portuária, Embarque e Marítimo

Regras de Tributação

Impostos Diretos em Venda no Mercado Interno

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Imposto de Renda e Base Negativa da CS e Prejuízo Fiscal de IR

Diminuição da Carga Tributária em Exportação

Incentivos Fiscais à Exportação de Pellets

Imunidade quanto ao pagamento de IPI

Crédito Presumido do Imposto

Imunidade quanto ao pagamento do ICMS

Manutenção de créditos fiscais do IPI e do ICMS

Isenção de Impostos Incidentes sobre Operações Financeiras

relativas à Exportação

Isenção de pagamento do PIS/PASEP e da COFINS

Regime Aduaneiro Especial de Drawback

Incentivos Financeiros à Exportação

Adiamento sobre Contrato de Câmbio

Programa de Financiamento às Exportações

Receitas Operacionais e Planilha de Cálculo da Receita Operacional

Fluxo de Caixa Projetado Anual – Venda Mercado Interno

Fluxo de Caixa Projetado Anual Venda Mercado Interno Brasil

Fluxo de Caixa Projetado Anual – Exportação

Fluxo de Caixa Projetado Anual Exportação Coréia do Sul e Japão.

Fluxo de Caixa Projetado Anual Exportação Europa I

Comparativo de Venda e Resultado Financeiro

Projeções de Resultado Financeiro

Planilha Projeção de Resultados de Venda de Pellets para o

Mercado Internacional

Critérios Aplicados na Análise

Método de Monte Carlo de Estimação de Risco

Variáveis de Entrada (Input) do Modelo

Variáveis Estocásticas e da Taxa de Câmbio

Variáveis de Saída (Output) do modelo

VPL - Valor Presente Líquido do empreendimento

Taxa Interna de Retorno do Empreendimento e Resultado Financeiro

Análise do Risco do Empreendimento

Elasticidades e Retorno Líquido do Investimento e CAPEX

Ponto de Equilíbrio Operacional e EBITDA

Indicadores de Análise de Investimentos

Método do Payback Simples e Descontado

Método do Valor Futuro Líquido

Método da Taxa Interna de Retorno e do Índice de Lucratividade

Método do Fluxo de Caixa Livre Descontado

Análise de Sensibilidade
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BBER PROJETO DE FINANCIAMENTO 

A Brasil Biomassa vai atuar no desenvolvimento do project finance e

projeto de financiamento para a obtenção do financiamento dos

equipamentos industriais junto aos agentes de fomentos e bancos

comerciais Nossa engenharia financeira temos uma avaliação dos

arranjos financeiros, do cash flow na ótica do empreendedor e uma

caracterização da inovação (linha de financiamento) na utilização da

tecnologia de produção de pellets. Faremos uma avaliação dos fundos

de capital de risco, da alternativa de uso de linha de crédito da

financiadora de estudos e projetos, de financiamentos a fundo perdido

e de linha de crédito ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Project Finance

Análise de Viabilidade do Projeto Industrial

Estimativas de Custo de Construção

Estimativas de Custos Operacionais e de

Capital

Project Finance e a Capacidade de Obtenção de

Crédito

Riscos e Instrumentos Atenuantes

Tecnologia Industrial

Fornecimento de matéria-prima

Econômico e Declínio do preço final do Pellets

Riscos do Empreendimento Industrial

Estrutura Jurídica do Empreendimento Pellets

Estrutura Financeira do Empreendimento

Financiamento de Longo Prazo

Empréstimos Bancários

Colocações Privadas

Equity Kickers

Engenharia Financeira do Project Finance

Arranjos Financeiros e Cash Flow na Ótica do

Empreendedor

Financiamento de Projetos

Tendências em operações de financiamento de

projetos

Tipos de Financiamento

Financiamento sem Retorno ou a Fundo Perdido

Financiamento com Retorno

Taxa de juros de longo prazo

Spread e taxa de juros

Fundos de Capital de Risco

Venture capitalists

Financiamentos a Fundo Perdido

Financiadora de Estudos e Projetos

Financiamentos a Fundo Perdido – financiamentos com retorno

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Financiamentos com Retorno

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Linhas de Apoio Financeiro do BNDES

Enquadramento Programa de Apoio à Inovação

Independência Energética e Energias Renováveis

Utilização Energética da Biomassa

Biomassa Peletizada

Inovação Tecnológica para a Redução das Emissões GEE

Inovação Tecnológica no Processo Industrial

Inovação Tecnológica no Controle de Emissões de GEE na

unidade industrial

Inovação Tecnológica na Geração de Crédito de Carbono

Demanda de Energia

Programa Energias Renováveis e BRDE Energia

Programa Especial de Financiamento à Produção para a

Exportação

Atuação profissional da Brasil Biomassa no mapeamento florestal

para a garantia de fornecimento de matéria-prima para a unidade

industrial:

Biomassa Florestal e Resíduos Florestais

Biomassa da parte aérea

Poder calorífico, Teor de umidade, Constituição química, Massa

específica e Densidade

Unidade Florestal do Empreendedor

Floresta Energética do Empreendedor

Espaçamento, Efeitos do Espaçamento, Crescimento e Produção,

Modelos de crescimento e Autodesbaste

Resíduos Podem ser Utilizados pelo Empreendedor

Viabilidade Técnica Matéria-prima Biomassa Industrial

Potencial Energético da Biomassa

Constituição Macromolecular da Biomassa

Caracterização da Biomassa, Poder Calorífico, Análise Elementar,

Análise Imediata e Granulometria

Custos de Reflorestamento

Estimação da Área Basal, Volume e Biomassa por hectare

Quantidade de Energia por Hectare e Área Necessária em Função da

Potência Instalada

BBER MAPEAMENTO FLORESTAL
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BBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

A Brasil Biomassa oferece os serviços de assessoria técnica na

aquisição dos principais equipamentos, elaborando a equalização

técnica através de folhas de dados de cada equipamento e o

enquadramento do fornecimento, levando em conta os aspectos de

garantia de performance, qualidade, sistemas de automação

incorporados no equipamento com interfaces de controles

operacionais entre outros. Reunião com as empresas de

equipamentos industriais. Preparação de uma carta convite para as

empresas nacionais e internacionais para fornecimento dos

equipamentos (dentro do memorial descritivo). Avaliação da melhor

alternativa de utilização dos equipamentos industriais.

Nossa linha de equipamentos para o

processamento industrial de pellets de

madeira:

Máquina de Picagem Industrial

Moega de Recepção

Transporte Pneumático Composto por:

Soprador, Valvula Rotativa, Tubulação

Moega de descarga

Elevador de Canecas

Silo de Abastecimento de Matéria-prima

Esteira Transportadora tipo calha

Secador Rotativo Sistema Contínuo 3 Fases

com Válvula Rotativa Eclusa entrada do secador

Ventilador Centrifugo

Ciclone Sistema de Resfriamento

Fornalha Mista com Alimentador automático

Painel elétrico.

Painel digital de temperatura.

Comporta Pneumática

Caixa de Fluxo Aço Carbono

Elevador de Canecas

Silo de Produto seco

Válvula Pneumática Magnética

Cone Vibratório e Válvula Borboleta Pneumática

Caixa de Fluxo Aço Carbono

Alimentador Rotativo Magnético

Grade de Limpeza Automática

Moinho de Martelo

Moega de Alimentação e Descarga

Caixa de Expansão e Filtro de Mangas

Transportador de Rosca Tubular

Exaustor Centrifugo e Ciclone de Alta Frequência

Valvula Rotativa e Peneira Rotativa

Transporte Pneumático de Arrasto

Elevador de Canecas

Silo Abastecimento Peletizadora

Cone Vibratório

Válvula Borboleta Pneumática

Comporta Pneumática

Caixa de Acerto de Fluxo Aço Carbono

Rosca Alimentadora

Condicionador

Peletizadora (Importado Itália)

Resfriador Contra Fluxo

Conjunto de Tubulação de Resfriamento

Transportador de arrasto

Exaustores Centrifugos

Ciclone de Alta Frequencia e Valvula Rotativa

Elevador de canecas

Peneira vibratória

Válvula Rotativa

Transportador Pneumático de Arrasto

Comporta Simples Pneumática Magnética

Desviador de Fluxo

Silo Expedição Produto Final

Conjunto de Ensaque e Costura de Big Nags

Estruturas de sustentação, Manutenção e Acesso

Painel de Comando e Proteção Elétrica

Automação Industrial

Linha de Geração e Distribuição de Ar Comprimido

Sistema de Controle de Vapor
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BBER LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Apoio técnico da Brasil Biomassa para o desenvolvimento do

projeto de gerenciamento de resíduos sólidos e de licenciamento

ambiental e para a obtenção de certidão ambiental e RIMA para a

implantação da unidade industrial de pellets. É o procedimento

administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que

pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a

instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e

empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que sejam

potencialmente poluidores ou que possam causar degradação

ambiental.

Licenciamento Ambiental

Orgão Implementador da PNMA e de suas

Competências

Instrumentos de Proteção Ambiental na PNMA

Avaliação de Impacto Ambiental

Estudo de Impacto Ambiental

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

Termo de Referência

Processo de Licenciamento Ambiental

Licença Ambiental Prévia

Licença Ambiental de Instalação

Licença Ambiental de Operação

Etapas do Licenciamento Ambiental

Licenciamento Ambiental da Unidade de Pellets

Indicadores de Porte

Descrição do Empreendimento

Legislação Ambiental

Projeção das Demandas de Infraestrutura

Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto

Resíduos Sólidos

Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

da Construção Civil

Aspectos Legais e Definições

Gerenciamento de resíduos sólidos

Metas Quantitativas (Indicadores

Ambientais/Operacionalização)

Indicadores e Monitoramento

Composição dos indicadores e seus resultados

Caracterização Processo Construtivo

Movimentação de Terra

Supressão de Vegetação e Canteiro de Obras

Edificações

Alvenaria Estrutural e Concreto Armado

Estrutura Metálica

Pavimentação Asfáltica e Paisagismo

Caracterização dos Resíduos Gerados

Caracterização Qualitativa

Classificação dos Resíduos e Coleta Seletiva

Acondicionamento dos Resíduos

Especificações técnicas dos dispositivos e acessórios

Destinação Final Proposta

Transporte dos Resíduos

Destinação Final Ambientalmente Adequada

Relatório Ambiental

Objetivo do licenciamento

Atividades e Áreas Previstas no Empreendimento

Descrição do Processo Construtivo

Descrição do Processo Produtivo

Projeção das Demandas de Infraestrutura

Abastecimento de Água

Coleta de Esgoto

Resíduos Sólidos

Energia Elétrica

Diagnóstico Ambiental

Delimitação das áreas de influência

Área de Diretamente Afetada

Meio biótico (fauna e flora)

Meio físico e Área de Influência Direta

Diagnóstico do Meio Físico e Clima

Geologia e Relevo

Diagnóstico de Poluição Sonora

Nível sonoro equivalente

Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

Método de Avaliação dos Impactos Ambientais

Impactos Priorizados

Impactos, Medidas e Programas Sócio Ambientais

Impactos Ambientais Previstos

Programa de Aproveitamento de mão de obra local

Programa de Aumento da Arrecadação Municipal

Programa Aquisição de Madeira Legal

Programa de Monitoramento Sonoro

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

Programa de Monitoramento do Efluente Tratado

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil

Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Industrial Marketing Internacional 

Av. Candido Hartmann, 570  24 andar Conj. 243 Curitiba Paraná  Fone: 41 33352284     Celular 41 988630864      41 996473481  E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br     ou    www.brasilbiomassabioenergia.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=aL09fTCsr9g


BBER INCENTIVOS FISCAIS  

A Brasil Biomassa atua com o desenvolvimento de um estudo

prévio dos benefícios fiscais (municipal e estadual) e doação

terreno industrial : Estudo prévio dos benefícios fiscais no âmbito

municipal, estadual e federal. Avaliação da legislação municipal

para a obtenção de doação de terreno industrial. Apoio jurídico

elaboração do decreto municipal e a justificativa para a doação

industrial (geração de empregos e novos negócios região).

Incentivos fiscais que conseguimos aos nossos clientes:

Incentivo Fiscal do Estado em programa de

empreendedor. Concepção de benefícios ou

incentivos fiscais às indústrias como a dispensa

do pagamento do ICMS incidente sobre as

entradas interestaduais ou sobre a importação de

máquinas e equipamentos, destinados ao ativo

fixo da empresa e diferimento do ICMS incidente

sobre importações de matérias-primas.

Incentivo fiscal dos municípios

Doação de áreas em Núcleos Industriais;

Terraplanagem;

Isenção de Imposto Predial Territorial Urbano

(IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS);

Capacitação de mão de obra;

Créditos e incentivos direcionados:

Além das linhas de créditos tradicionais oferecidas

por instituições bancárias (BNDES Automático,

FINAME e PROGER), conseguimos uma linha de

fomento empresarial voltada para a promoção do

desenvolvimento econômico e social . O objetivo é

incrementar o desenvolvimento da região, prazo de

pagamento. Para investimento fixo - o prazo é de

até 12 anos, incluído o período de carência de até

3 anos. Para capital de giro associado- o prazo é

de até 3 anos, incluído o período de carência de

até 1 ano.

A logística é fundamental para a economia e para o

desenvolvimento produtivo das empresas, quando analisada e

aplicada adequadamente à necessidade de transporte contribui

para a redução de custos. Neste sentido temos uma atuação

profissional da Brasil Biomassa envolvendo os aspectos da

localização da unidade industrial e a logística de transporte

rodoviário e marítimo. Fazemos uma Avaliação no sistema de

transporte ferroviário que pode ser utilizado para a exportação de

pellets a granel em grandes toneladas e em distâncias

relativamente longas. Avaliamos os custos fixos dos

equipamentos, terminais e vias férreas.

Avaliamos o transporte rodoviário para a distribuição do produto

em embalagem especial para o mercado interno ou para

exportação. Fazemos uma cotação prévia dos preços dos em

modal rodoviário. Em alguns projetos fazemos a avaliação do

uso do sistema hidroviário que pode ser utilizado para o

transporte de pellets (em contêineres.

Atuamos também em avaliação na logística marítima com os

melhores custos para uma viabilidade no processo de

exportação. Avaliamos:

Caracterização do Porto . Acesso ao Porto . Instalações do Porto

Planejamento Portuário

Equipamentos . Infra Estrutura e as Operações

Estrutura de Cais e Píers . Infraestrutura Aquaviária

Acessos Terrestres

Infra Estrutura e Operações Portuárias

Instalações de Acostagem

Instalações de Armazenagem

A Brasil Biomassa atua também em contecioso tributário para a

obtenção de incentivos fiscais para a exportação de pellets. O plano

estratégico de incentivos fiscais elaborado pela Brasil Biomassa,

consta de um escopo de serviços de consultoria, planejamento e

engenharia elaborados através de equipe multidisciplinar

contemplando os seguintes assuntos:

Incentivos Fiscais Confaz e ex-tarifário de equipamentos industriais

Impostos Diretos em Venda no Mercado Interno

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Imposto de Renda

Base Negativa da CS e Prejuízo Fiscal de IR

Diminuição da Carga Tributária em Exportação

Incentivos Fiscais à Exportação de Pellets

Imunidade quanto ao pagamento de IPI

Crédito Presumido do Imposto

Imunidade quanto ao pagamento do ICMS

Manutenção de créditos fiscais do IPI e do ICMS

Isenção de Impostos Incidentes sobre Operações Financeiras relativas

à Exportação

Isenção de pagamento do PIS/PASEP e da COFINS

ISS e Regime aduaneiro especial de Drawback

Incentivos Financeiros à Exportação

Adiamento sobre contrato de câmbio

Adiantamento sobre cambiais entregues

PROEX – Programa de Financiamento às Exportações

Programas de apoio às exportações

Fundo de garantia para a promoção da competitividade

Seguro de crédito à exportação
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Empreendimento de Processamento de Pellets

de Madeira

Fluxograma do Projeto Industrial de

Processamento de Pellets

Atividades e Áreas Previstas no Empreendimento

Planta Básica da Unidade Industrial e Layout do

Projeto Industrial

Parâmetros de Implantação

Pré-requisitos básicos e estudos de viabilidade

para a implantação de uma unidade de pellets

Localização da Unidade de Produção de Pellets

Características do Terreno Industrial

Topografia da região e Hidrogeomorfologia

Localização do terreno industrial

Adequação da Edificação Industrial

Adequação aos parâmetros ambientais

Adequação ao clima regional

Características do solo e Topografia

Localização da Infraestrutura

Orientação da edificação

Infra Estrutura Interna de Apoio para a Obra

Industrial

Canteiros de Obras e Fundação e obras civis

Parâmetros Funcionais e Estéticos

Programa arquitetônico

Volumetria do bloco

Layout

BBER PROJETO ENGENHARIA INDUSTRIAL 

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

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

ambiental e rima e o estudo de impacto ambiental. Atuamos no desenvolvimento de relatórios técnicos e administrativos

necessários para a licitação do EPC. No relatório técnico desenvolvido pela equipe técnica da Brasil Biomassa constam os

estudos de cálculos estruturais (plano altimétrico, sondagem de solo, levantamento e marcações e referentes a construções

das instalações civis como galpão principal, escritórios e demais estruturas auxiliares) e os serviços de engenharia

envolvendo os projetos e as licenças de implantação e operação.

A Brasil Biomassa pode atuar no dimensionamento dos principais equipamentos elaborado através de balanços de

processo (térmico e de massas); dimensionamento e memorial descritivo básico dos principais equipamentos para uma

produção viável do ponto de vista econômico. Através de equipes multidisciplinares de engenharia, nesta fase, conceituam-

se os sistemas elétricos inclusive as automações; tubulações e acessórios; e outros sistemas que serão adotados no

projeto, do nível de automação para a operação da planta, através de memoriais descritivos e especificações técnicas.

Através do dimensionamento básico dos principais equipamentos e conceituações, elabora-se um pré-custo de

implantação industrial por setor cotando-se as principais unidades produtivas, e, tomando-se por base, parâmetros de

consumo de insumos e custos da construção civil (fundações, bases de concreto, obras de apoio, sistema viário, obras de

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

gerenciamento técnico, projetos básicos, detalhamentos, especificações técnicas, sistemas operacionais e utilidades da

planta industrial, parametrizando-se um valor que norteará as decisões para aquisição dos principais equipamentos e obras

de valores com maior significado no empreendimento.

Elementos arquitetônicos de identidade visual

Funcionalidade dos materiais de acabamentos

Especificações das cores de acabamentos

Sistema Estrutural

Caracterização e Dimensão dos Componentes–

Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas

Fundações profundas e Movimento de Terra

Estruturas de Coberturas

Portas de Madeira e Acabamentos e

revestimentos

Elementos Metálicos

Paisagismo e áreas externas

Instalações de água fria

Instalações de águas pluviais

Instalação de esgoto sanitário

Subsistema de Coleta e Transporte

Subsistema de Ventilação

Solução Individual de Destinação de Esgotos

Sanitários

Sistemas de proteção contra incêndio

Instalações elétricas

Instalações de Cabeamento Estruturado

Ligações de Rede

Conexão com a Internet

Segurança de Rede

Opcional: Wireless Access Point

Instalações de Sistema de Exaustão
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Regras de Certificação Internacional

Norma européia EN14961- 2 e a Certificação Enplus

Classes de Qualidade

Análise da Norma Européia EN 14961-1 e 2

Recepção de Matérias-Primas

Controle de Processo . Controle dos Pellets Produzidos

Armazenagem de Pellets . Manutenção e Qualidade

Reclamações de Clientes . Laudo ENPLUS Pellets

Atua ainda a Brasil Biomassa no mercado de crédito de carbono para os produtores e consumidores

de pellets. Abrange o nosso trabalho:

Mercado de Crédito de Carbono . Economia do Carbono

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Metodologia Utilizada . Estimativa de Emissões Reduzidas e Absorções de CO2

Indicador de Sustentabilidade Local . Geração de Emprego . Impacto Distributivo do Projeto

Contribuição para o Balanço de Pagamento Nacional

Contribuição para a Sustentabilidade Macroeconômica

Contribuição para a Auto-suficiência Tecnológica

Seqüestro de Carbono . Sistema de Elaboração e Registro de Projetos de MDL

Geração de Créditos de Carbono em Indústria de Pellets

BBER CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

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

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

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

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

Unidos e Europa.

A certificação de pellets ENplus aumenta a confiança dos consumidores e fortalece o mercado dos pellets de madeira,

em consonância com requisitos internacionais reconhecidos por toda a indústria. O fato de um produtor de pellets

certificar o seu produto dentro da norma internacional prova que a empresa obedece às especificações do sistema de

certificação. Estão incluídas nas especificações o aprovisionamento e processamento da matéria-prima, produção de

pellets, armazenamento, transporte, ensacamento, controle de qualidade, qualificação de funcionários, gestão de

reclamações e requisitos de documentação. O sistema de certificação ENplus vem, em harmonizar os requisitos para

pellets de madeira, sendo um referencial reconhecido e aceito pela maioria dos Estados Membros. A certificação

ENplus, visa não só a qualidade do produto, mas também o estabelecimento de requisitos para os procedimentos

aplicados aos pellets de madeira em toda a sua cadeia de valor. Assim, são abrangidas pela certificação ENplus,

empresas produtoras de pellets de madeira para produção de calor e empresas distribuidoras desse produto até ao

cliente final.

As empresas com certificação ENplus tem a qualidade do seu produto reconhecida a nível Europeu e até em mercados extra comunitários como o da América do

Norte. A certificação da qualidade ENplus permite uma expansão do produto a novos mercados, elevando assim as oportunidades de negócio e a

competitividade da empresa num contexto internacional.

A Brasil Biomassa pode ajudá-lo na certificação do produto com o envio de amostra de pellets para certificação, um laudo técnico com as propriedades do

produto, uma avaliação dos equipamentos produtivos e do sistema de gestão de qualidade incluindo os procedimentos, documentação, política de qualidade

e qualificação do pessoal. Além de auxiliar no cálculo de emissão de GEE, do formulário de solicitação para produtores, das fichas técnicas para veículos de

transporte (entrega ao cliente final), armazenamento e linhas de ensacamento Análise da normatização dentro das regras DINPlus, CEN e ENPlus,

especialmente:
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BBER PLANEJAMENTO E MARKETING 

Atuação profissional da Brasil Biomassa envolvendo os estudos

técnicos do planejamento estratégico da unidade industrial

envolvendo as opções estratégicas de planejamento. Atua no

desenvolvimento do plano de marketing e venda Internacional.

Contrato internacional para aquisição de toda a produção

industrial (durante o período de obtenção do financiamento) e o

desenvolvimento de uma estratégica técnica de marketing

internacional (qualificação do produto, da competitividade, do

preço).

Canais de distribuição do produto. Clientes

potenciais para a aquisição do produto

(performance de venda ao mercado industrial e

a estratégia de venda ao distribuidor final).

Plano de operações e de distribuição do

produto. Exportação de pellets (englobando os

estudos de logística de exportação,

envolvimento de trading company e tributação,

cálculos aduaneiros e armador do navio).

Análise jurídica dos documentos aduaneiros

internacionais (carta de intenções de compra,

BCL e Carta de Crédito).

Elaboração em inglês da Full Corporate Offer do

pellets e uma análise jurídica do contrato

internacional de exportação.

Garantia de segurança da venda de toda a

produção industrial antecipada para o mercado

internacional mediante desenvolvimento de

plano de venda e estratégia marketing

internacional.

Opções Estratégicas de Planejamento

Aspectos Metodológicos

Diretrizes Gerais do Planejamento Estratégico

Matriz de Planejamento

Montagem da Matriz

Fatores Endógenos e Exógenos

Planejamento Estratégico WoodPellets

Elementos Principais do Planejamento Estratégico

Diagnóstico Estratégico Interno

Diagnóstico Estratégico Externo e Definição dos Objetivos

Análise dos Públicos de Interesse – stakeholderes

Formalização do Plano

Auditoria de Resultado e Desempenhos

Estratégia de Negócio WoodPellets

Modelo Porter Análise SWOT Industrial WoodPellets

SWOT Pontos Fortes Industrial WoodPellets

SWOT Pontos Fracos Industrial WoodPellets

SWOT Oportunidades Industrial WoodPellets

SWOT Ameaças Industrial WoodPellets

Mitigação de Riscos

Análise de Mercado

Processo Formal de Planejamento Estratégico WoodPellets

Processo de Gestão Estratégica da Industrial WoodPellets

Balanced Score Card WoodPellets

Perspectiva Comercial com os Players Internacionais

Comércio Mundial de Pellets

Consumo de Pellets na Europa

Consumo Industrial de Pellets na Europa

Player Comercial Importação de Pellets Dong Power Energy

Grandes Consumidores de Pellets na Dinamarka

Mercado da Benelux de Consumo de Pellets

Consumo de Pellets na Bélgica

Player Comercial Importação de Pellets Bélgica Suez Electrabel

Consumo de Pellets na Holanda

Estimativas de Importação de Pellets Co-firing Benelux

Consumo Pellets Reino Unido

Grandes Players Comerciais de Consumo Pellets Reino Unido

Produção e Consumo Pellets França

Grandes Consumidores de Pellets na França

Consumo Pellets Itália

Grandes Consumidores de Pellets na Itália

Produção e Consumo Pellets Canadá e Estados Unidos

Importadores de Pellets na Europa

Principais países importadores de pellets da União Européia

Projeções de Consumo na Ásia

Plano Estratégico de Marketing Internacional

Tecnologia Industrial e Fator Energético do Produto

Processo de Operacionalização da Unidade de Pellets

Variabilidade de Preços da Matéria-Prima

Diversificação de Canais de Distribuição Pellets na União

Européia e Ásia
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2005-06. A diretoria executiva da BBER participou como empresa

de consultoria para contencioso contratual e depois como sócia no

projeto industrial em Portugal.

Unindo-se a empresa Enerpura de Portugal formou-se a Enerswiss

com para o desenvolvimento de um sistema de potencialização

energética do woodchips com a secagem industrial por microondas

para ter um poder calorífico de energia mais eficiente.

Este projeto teve um resultado positivo em termos de diminuição

de umidade da madeira e um aumento na eficiência energética,

sendo testado na caldeira industrial da termoelétrica em Portugal.

Um objetivo do projeto industrial era a redução das emissões de

CO2 gerado pela queima de carvão pela termoelétrica. Este

projeto foi desenvolvido para atender os interesses da Energias de

Portugal EDP para a mudança da matriz energética da

termoelétrica de carvão de Sines por biomassa energética.

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

fábricas mais poluidoras da União Européia (EU) num estudo da

World Wildlife Fund (WWF) International. A central de Sines

produzia 1050 gramas de dióxido de carbono por cada

kilowatt/hora.

BRASIL BIOMASSA 2005-6
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A Brasil Biomassa participou do desenvolvimento do protótipo da unidade secagem

de biomassa utilizando a tecnologia de microondas. Utilizando ar quente e tecnologia

de microondas para auxiliar e acelerar o processo de secagem e e qualidade da

biomassa.

É um sistema de secagem de biomassa com umidade inicial em torno de 45% a 55%

da madeira reduzindo estes valores em torno de 4% a 15% de umidade. Adiciona-se a

tecnologia de microondas para auxiliar e acelerar o processo de secagem melhorando

a eficiência, e melhoria do poder calorífico e qualidade da biomassa. O sistema é

composto de uma unidade de ar quente com controle de temperatura, uma válvula

rotativa dosadora e uma rosca transportadora, acionada por motoredutor controlando

sua rotação através de um inversor de freqüência.

A aplicação da Tecnologia de microondas na de secagem de biomassa melhora a

qualidade da mesma e possibilita a economia direta na fonte geradora de ar quente.

Com uma velocidade de transporte de 0,2 m/min, exposto a uma potência constante

de 3kW, a temperatura de 170ºC para a secagem da biomassa, o resultado foi a

obtenção da umidade final em torno de 8%.

Conclui-se que a aplicação do sistema é viável, ainda soma-se o fato de que a

biomassa é um recurso de energético renovável por se tratar de recurso menos

poluente que as demais fontes de energia.

2006. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa do

estudo de viabilidade para implantação de uma

unidade Wood Chips Rio de Janeiro com Pianka

Engenharia.

A Brasil Biomassa esteve na Europa adquirindo uma

grande experiência profissional.

Reunião técnica com a EUBIA European Biomass

Industry Association na Bélgica com o Secretário Geral

Giuliano Grassi e Stéphane Sénécha.

Reunião com 42 companhias européias produtoras de

biomassa e pellets em 12 países. Fundação da

International Renewable Energy entidade que reúne

60.000 empresas biomassa. Desenvolvimento do

Projeto Brasil Biomassa com discussões temáticas com

mais de 150 companhias brasileiras de wood chips,

biomassa, pellets e briquete. Projeto Maranhão

Biomassa envolvendo a potencialização dos resíduos

de babaçu na forma de briquete. Protótipo registrado

do briquete de bagaço de cana, cacau, coco, casca de

café, casca de arroz.



No ano de 2007 a diretoria executiva da BBER participou e desenvolveu no Chile um importante projeto visando a produção

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

A Brasil Biomassa participou e desenvolveu no Chile um importante projeto visando a produção industrial de woodchips.

Trabalhamos na logística de exportação de WoodChips no Porto de Puchoco e Coronel em Concepción no Chile. Desenvolvemos

os estudos de qualificação industrial do produto final dentro das normas internacionais e utilizamos a logística de exportação em

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

BRASIL BIOMASSA 2007
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A Brasil Biomassa atua na área de produção e exportação de biomassa e woodchips.

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

deixados secar por um mês antes do seu destroçamento ou picagem.

Este cavaco contém cerca de 30% de umidade e deve ser uniforme em qualidade e

tamanho. Este combustível é adequado para as caldeiras instaladas em edifícios

residenciais ou de serviços.

Neste caso, os pedaços de madeira de maior dimensão podem causar problemas

operacionais, devendo ser removidos durante a produção. Biomassa produzida nas

serrarias, com uma percentagem de umidade da ordem dos 30%, que é usada, por

exemplo, na indústria de pasta e papel ou no fabrico de aglomerados e outros painéis.

A qualidade depende da matéria-prima e da tecnologia utilizada na sua produção.

Quanto ao uso do cavaco para produção de celulose para o mercado nacional e de

exportação são exigidos cavacos uniformes em suas dimensões, com comprimento

entre 2, 5 e 2,8 cm e espessura de 3 a 4 mm. A espessura tem maior importância que

o comprimento, devendo ter aproximadamente 15% do comprimento.

Desenvolvemos projetos industriais para a exportação de woodchips com a

experiência desenvolvida no Brasil e no Chile.
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No ano de 2008 a Brasil Biomassa prestou Consultoria para Exportação de Wood

Chips com a Aracruz Wood.

Fundação da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

Acordo Comercial com a DaiEi Papers Exportação Wood Chips China e Projeto Brasil

UK Pellets Bagaço de Cana.

Neste mesmo ano, a Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o

desenvolvimento de um plano de marketing internacional visando a exportação da

produção industrial da Abellon Clean Energy da Índia com a sua unidade no Canadá.

Toda a produção industrial foi exportada para a Europa.

Ainda em 2008 a Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o

desenvolvimento de um plano de marketing internacional visando a exportação da

produção industrial da Lee Energy Solutions do Alabama nos Estados Unidos.

Toda a produção industrial foi exportada para a Holanda.

Neste mesmo ano esteve no Congresso Internacional de Pellets na Alemanha e visitou

a Pfeifer Holding GmbH na Austria. Participação na exportação de Briquete do Brasil

para Áustria. Acompanhamos toda a produção industrial da Pfeifer na Austria

acompanhado pelo diretor executivo Michael Pfeifer.
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A Brasil Biomassa desenvolveu uma série de projetos industriais de

aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial em briquete. O

Briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processo de

secagem e prensagem de serragem ou pó dos mais diversos tipos de madeira e

de resíduos florestais e industriais. O Briquete é fabricado através do processo de

compactação mecânica e não tem nenhum componente químico ou aglutinante

no processo.

Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais de biomassa compactada com

volumes geralmente variáveis entre 0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que podem

substituir a lenha em instalações que utilizam esta como fonte energética (uso

industrial). O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou

preparação; mistura; compressão e tratamento térmico.A briquetagem de

biomassa é uma prática muito antiga e uma das diversas técnicas que em termos

gerais são classificadas como tecnologia de compactação.

O processo de briquetagem consiste na aplicação de pressão em uma massa de

partículas dispersas com objetivo de torná-las um sólido geométrico compacto

de alta densidade. No trajeto entre a serragem no pátio da serraria e o briquete já

entregue na fornalha do consumidor, existe o fluxo do produto em sua cadeia.

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

com o uso de serragem e resíduos florestais na região próxima ao Porto de Imbituba Santa Catarina. A BBER conseguiu uma

doação de terreno industrial para a implantação do projeto e desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira.

Desenvolveu um mapeamento de fornecimento num raio de 150 km para atender a demanda de produção da unidade industrial de

Wood briquete. O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,3 anos. Foi desenvolvido um protótipo industrial do

briquete com a distribuição no mercado europeu e um laudo de avaliação em laboratório nacional de internacional. Administração

do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Imbituba Santa Catarina.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa desenvolveu o segundo projeto para grupo financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos

de babaçu no estado do Piauí na produção sustentável do biobriquete. O projeto visava a implantação de uma unidade industrial de

produção de biobriquete com capacidade de 40.000 ton. por ano. A BBER conseguiu uma série de benefícios e incentivos fiscais

para a instalação da unidade industrial, bem como desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira. Este

projeto envolveu 5.000 famílias que trabalhavam na colheita do babaçu no Piauí e Maranhão.

A Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto para grupo financeiro BMG envolvendo o aproveitamento dos 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.

Desenvolvimento de laudos internacionais para a certificação do produto. O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,2

anos.



Existem diversas formas de aproveitar os resíduos da madeira, dentre elas a briquetagem. Etapas do processo industrial e da Unidade de Briquete:

Pré-Processo. Inicia com a picagem industrial dos resíduos florestais na unidade de extração florestal. Os resíduos são transportados para a unidade produtora de briquete

passando na fase seguinte de moagem ou trituração. Na utilização dos resíduos industriais da madeira, serraria, compensado, mdf, laminação ou madeira serrada, inicia-se pela

atividade de transporte da serragem ou pó-de-serra ou maravalha num raio distante de 20 km a 150 km até a parte interna do galpão da unidade industrial para o peneiramento e a

moagem. Os resíduos descartados do processo industrial devem ser utilizados na fornalha para a geração de energia.

Moagem. O setor de moagem ou trituração opera quando falta serragem ou pó-de-serra ou quando os resíduos florestais têm um preço menor que a serragem. Quando a matéria-

prima chega em forma de resíduo ou biomassa ou cavaco sujo de madeira, ela passa pela moagem industrial. Quando em funcionamento, ele é operado por funcionários que

buscam os resíduos do pátio com o auxílio do trator para o lado da esteira transportadora, os quais são então colocados manualmente na mesa de moagem e trituração para a

transformação de resíduo em serragem.

Peneiramento. Dependendo da quantidade de serragem ou do ritmo da produção, a serragem é depositada na área da moega da esteira que leva ao peneiramento. Para ter a

granulometria desejada, a matéria-prima passa por uma peneira rotativa, separando os descartes para serem utilizados em queima da fornalha. A vazão do peneiramento depende

da produção de briquetes, da umidade da matéria-prima e do abastecimento a serragem ou pó conforme a temperatura da fornalha.

Secagem Industrial. A secagem tem por função reduzir a umidade para cerca de 10% em base úmida e é composta por três equipamentos: Fornalha. A fornalha é do tipo câmara de

combustão para geração de energia para o secador industrial. Os combustíveis usados na fornalha são restos madeireiros, briquete não aproveitado e refugos do peneiramento.

Insuflador. Como a combustão deve ocorrer com excesso de ar, o insuflador serve para enriquecer de oxigênio a combustão da lenha.

Exaustão e Silo. Além de aspirar o ar aquecido da fornalha até a chaminé, o ciclone reduz a alta temperatura da serragem que vem do secador eliminando as partículas mais finas

que prejudicam o adensamento do briquete. Para tanto, a exaustão do ar quente e das partículas são feitas num ciclone de ar e expelidos por uma chaminé. Um motor elétrico

equipa o exaustor. Dois outros motores acionam o sistema: um deles na esteira da serragem que segue para o depósito e outro que movimenta a serragem do ciclone.

Briquetagem. A briquetagem é feita por máquinas a pistão de pressão a pulso, com capacidades nominais de 5000 kg/h acionadas por motores elétricos de 60 CV e 75 CV. O

adensamento é feito com serragem limpa com 11% de umidade proveniente do depósito, à temperaturas de até 250° C, plastificando a lignina e dando coesão ao briquete. A

serragem comprimida e quente é forçada a passar numa guia horizontal de seis metros de comprimento, esfriando até 60°C, quando é embalado em sacos. O registro da produção

em kg/h é feito on line com um relógio digital ao guia por onde passa o briquete.

Armazenamento. Os sacos de briquetes de 15 kg e de 35 kg são empilhados na sala de armazenamento depois de transportados por carrinhos com capacidade de 200 kg. Nesta

sala de armazenamento uma esteira rolante com altura de até 4 m é usada para manuseio dos sacos e carregamento dos caminhões. A altura de empilhamento depende da

embalagem, onde os sacos amarrados de 35 kg tem altura máxima de 2 m e os embalados em sacos com briquetes soltos de 15 kg, em uma altura de até 4 m na sala de

armazenamento.

Expedição e entrega. Esta etapa é constituída de expedição, transporte e entrega ao cliente final, fechando assim o ciclo completo da briquetagem. O silo de armazenamento é

usado para entrada e saída dos caminhões com briquete assim como para descarregamento da serragem.
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Projetos, estudos e testes industriais desenvolvidos pela Brasil Biomassa com o

Biobriquete: Resíduos de Casca de Coco Verde AL Resíduos de Palha da Carnaúba

PE Resíduos de Casca de Arroz RS Resíduos de Casca Castanha de Caju CE Resíduos

de Poda de Cajueiro CE Resíduos de Casca de Babaçu MA Resíduos de Caroço do

Pequi GO Resíduos de Capim Elefante MG Resíduos de Cana de Açúcar – Bagaço SP

Resíduos de Cana de Açúcar – Palha SP Resíduos de Feno de Braquiária SP Resíduos

de Caroço de Algodão MT Resíduos de Casca de Café MG Resíduos de Cacau BA

Resíduos de Pó de Fumo SP Resíduos de Açaí AM Resíduos de Milho PR Projeto

Industrial WoodBriquete com resíduos florestais e industriais ao Grupo Wagner em

Tijucas do Sul Paraná.



A Brasil Biomassa em 2009 esteve em visita técnica na França com o Industriel Français Producter de Granulés Bois, um conglomerado de empresas produtoras de

pellets e depois na Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie uma empresa pública a caráter industrial e comercial, participa da implementação das

políticas públicas nos setores de meio ambiente, energia e desenvolvimento sustentável. Estivemos na Propellet que desenvolve uma série de atividades profissionais

para o desenvolvimento do setor industrial produtor de pellets na França com presidente da Propellet da França e sede da EO2 a maior empresa de pellets na França.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de woodchips pelo Porto de Itajaí para o mercado da Coréia do Sul em operação comercial

desenvolvida em 2009. Estamos desenvolvendo uma nova operação para a China. Esta exportação foi considerada como um modelo industrial no Brasil. No ano de 2009

trabalhamos para a viabilidade da produção para fins de exportação de woodchips pelo Porto de Imbituba em Santa Catarina. Avaliação técnica e logística industrial de

exportação pelo Porto de Imbituba com apoio de mais de 30 empresas florestais na região.
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A Brasil Biomassa esteve na sede da German Pellets uma companhia fundada em

2005 e com 14 plantas industriais na Alemanha, Austria, Itália e nos Estados Unidos.

O grupo produz 800.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium

utilizado no mercado doméstico da Alemanha e da Itália. Conheçemos toda a

tecnologia industrial de produção de pellets. Esteve na sede da Balcas Timber no

norte da Irlanda onde produz o briquete da marca brites e pellets da marca balcas. O

diretor Frank Wallace nos apresentou a empresa que desenvolve um grande projeto

sustentável na Irlanda e na Inglaterra. Seu produto é utilizada para aquecimento de

piscina olímpica. O grupo produz 100.000 toneladas por ano de pellets e briquete

com a qualidade DinPlus distribuído na Inglaterra.A tecnologia industrial de produção

de pellets e do projeto que estavam desenvolvendo de torreficação de pellets.
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No ano de 2010 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo

Biopellets Brasil para o desenvolvimento do projeto sustentável

de aproveitamento dos resíduos de bagaço de cana na

transformação de biopellets e que depois foi modificada

(industrial) para o uso de serragem na produção de pellets de

madeira.

Implantamos a maior unidade internacional de Biopellets com

capacidade de 72.000 ton. por ano em Lins São Paulo.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade

econômica e financeira, mapeamento de fornecimento, plano

diretor e Project finance com a aprovação do financiamento

pelo BNDES.

O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,1 anos.

Foi desenvolvido um protótipo industrial do biopellets com a

distribuição no mercado europeu (Drax Power Energy Inglaterra

e a EON Holanda) e um laudo de avaliação em laboratório

nacional de internacional. Logística de transporte pelo Porto de

Santos SP.



A Brasil Biomassa esteve na sede da Pinewells uma

moderna empresa produtora de pellets localizada na

zona industrial de Arganil, equipada com a mais

recente tecnologia, assegurando um produto final de

elevada qualidade e de acordo com as mais

exigentes especificações dos clientes internacionais

e da norma européia ENPlus.

A Brasil Biomassa em 2010 esteve na Nazzareno

Equipamentos Industriais de produção de pellets e

briquetes na Itália. Estivemos em reunião com o

diretores da Italiana Pellets a maior planta industrial

produtora de pellets na Itália.

O grupo produz 120.000 toneladas por ano de pellets

com a qualidade EnPlus distribuído na rede de

supermercado de Milão.

Conheçemos toda a tecnologia industrial de

produção de pellets e a estrutura de distribuição do

produto.
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A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo GSW Energia Renovável de Imperatriz

MA para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de paricá na transformação de woodpellets.

Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará com capacidade de

36.000 ton. por ano em Dom Eliseu.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo

Banco do Amazônia



O biopellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível sólido de granulado de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de processo industrial do

setor sucroalcooleiro. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço (fase de pó). A compactação do material é garantida pela

consistência do insumo e permite a produção. A cana-de-açúcar tem disponível dois tipos de biomassa: o bagaço de cana-de-açúcar, subproduto do processo de

moagem, disponível na usina e comumente usado como insumo energético e o palhiço, material remanescente da colheita da cana-de-açúcar sem queimar, que fica no

campo e necessita ser recolhido e transportado até a usina para possibilidade de uso como insumo energético. O bagaço é o principal resíduo do processo industrial da

cana. O teor energético do bagaço é aproximadamente 30% a 40% da energia total da planta.

O uso do bagaço e resíduos vegetais da cana, como biomassa essencial para o processo industrial de pellets, cresce em importância como uma das maneiras de mitigação

do problema de aplicação de combustíveis fósseis, em especial no setor de energia, e desacelerar as emissões de gases de efeito estufa. Consideram-se a palha como

sendo a folha seca da cana. A palhada como sendo as folhas e ponteiros com baixo teor de umidade, recolhida após a colheita da cana. Por último, consideram o palhiço

como sendo a palhada adicionado de frações de colmos deixados na colheita, plantas daninhas e partículas de terra agregadas a esses. O principal resíduo vegetal da

cana é a palha, constituída por pontas e folhas, que representa de 25% a 30% da energia total. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar de boa qualidade tem

uma densidade de 650 kg/m3 com um conteúdo de água que se mantém e 8% do seu peso. Para garantir uma boa combustão é necessário que o pellet de bagaço e da

palha da cana-de-açúcar seja guardado num lugar com pouca umidade e protegido da sujeira.

A sua produção é feita a partir de bagaço de cana resultante em processo industrial que depois de triturados e secos, se transformam em pó que é comprimido a alta

pressão e temperatura de modo a eliminar o máximo de umidade, para obter o formato final. Os resultados obtidos mostram que 145,3 toneladas de CO2/hectare/ciclo

são seqüestradas no cultivo da cana-de-açúcar e 111,5 toneladas de CO2/hectare/ciclo são emitidas na combustão, resultando no saldo favorável de seqüestro de CO2

de 33,8 toneladas/hectare/ciclo de vida se for utilizado o resíduo do processo industrial em produto renovável como pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Os

resultados do estudo mostram que ao se considerar a avaliação de ciclo de vida, o cenário de emissão para a produção de pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar

é mais favorável do ponto de vista ambiental dentre as outras formas de produção de energia. Há de se considerar ainda que se este cenário for levado em consideração

em cálculos de investimentos através da consolidação do mercado de crédito de carbono, isto poderá garantir incentivo financeiro que viabilizará a implementação de

novos projetos industriais em substituição de caldeira nas indústrias com o uso do pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar.
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A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso a maior unidade industrial em

funcionamento no Brasil do biopellets com o uso da palha e do bagaço de cana-de-

açúcar.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento em todo o Estado de São Paulo, plano diretor e Project

finance.

Foi desenvolvido um protótipo industrial do biopellets e um laudo de avaliação em

laboratório nacional. A unidade vai entrar em funcionamento no final de 2016 com

uma produção de 140.000 mt/ano.



A Brasil Biomassa participa na produção e do desenvolvimento da unidade industrial de 05

á 100 ton/hora de processamento de pellets. A planta industrial contará com tecnologia

state-of -the-art que minimiza as emissões (controle de emissões no processo de produção

industrial), maximiza a eficiência energética (com o uso do vapor em processo de geração

de energia limpa) e dará um novo modelo energético e de produção industrial.

A principal razão para o desenvolvimento da unidade industrial de produção de pellets é o

forte aumento da demanda de energia térmica e de aquecimento que o mundo vai

enfrentar nos próximos anos.

O Pellet é um combustível sólido de granulado de resíduos de madeira prensado,

proveniente de desperdícios de madeira.

O mercado oferece várias tipologias de pellet com características que variam conforme os

tipos de madeiras a serem utilizado.

São partículas de resíduos agrícolas ou agro-florestais compactados sob a forma de um

pequeno cilindro. Pellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando

em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos gerados no

processamento da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando

menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.
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A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Nova Itália Florestal e Madeiras de Porto

Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento

dos resíduos lenhosos da UHE Jirau na transformação de woodpellets. Encontra-se

em desenvolvimento o projeto industrial que será implantado em Porto Velho com

capacidade de 50.000 ton. por ano. Trata-se do maior projeto industrial sustentável

com o uso de resíduos de supressão florestal. A BBER desenvolveu um estudo

estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance. O

plano de negócios com um resultado de retorno de 1,8 anos. O plano diretor com a

contratação de equipamentos nacionais. Administração do projeto e dos estudos em

logística de transporte pelo Porto de Itacoatiara.

No final do ano de 2011 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo

Naturasul de Porto Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos lenhosos da UHE Santo

Antonio na transformação de woodpellets. A BBER desenvolveu um

plano de negócios, project finance e o estudo de viabilidade econômica e

financeira para a implantação da unidade industrial em Porto Velho com

capacidade de 50.000 ton. por ano. O projeto encontra-se em avaliação

pelos diretores da empresa que desenvolvem a atividade de supressão

florestal e que detém um grande contingente de matéria-prima para ser

utilizado no processo industrial. Este projeto foi considerado exemplar

pelo consórcio que administra a UHE pelo critério de sustentabilidade ao

uso de resíduos lenhosos em supressão florestal.

TECNOLOGIA BBER PRODUÇÃO PELLETS



Para atender a crescente demanda internacional projetada de pellets, terá que aumentar

também da produção industrial mundial o que vem em demonstrar a viabilidade da

unidade industrial. Além disso, enquanto na maioria dos países, os pellets consumidos

são produzidos no próprio país, no futuro, os recursos de matéria-prima serão cada vez

mais escasso. O mais provável dentro de uma década, mais de metade de todos os pellets

produzidos no mundo serão comercializados internacionalmente como uma nova

commodity de energia. Os pellets são uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente,

resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos gerados

no processamento da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando

menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil. Os pellets são

formas mecanicamente estáveis de pó ou de serragem de madeira com homogeneidade na

granulometria, maior densidade, de baixa umidade (regularizam e melhoram a eficiência

na sua queima) e elevado poder calorífico. 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.

Os produtos peletizados podem ser transportados com maior eficiência (cargas são

limitadas por peso a não por volume, utilizando-se a capacidade integral dos meios de

transporte) usando sistemas existentes, tais como transportadores em parafuso ou

equipamento de sucção (diminui o custo de transporte e de armazenamento pela elevada

densidade do produto final)
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No ano de 2012 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Saccaro de Caxias do

Sul para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de madeira e de movelaria na transformação de woodpellets. A BBER desenvolveu

um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de

fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e

do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor. Apresentação

do Project finance com mais de 100 páginas de planilha financeira em estudo de

20 anos do negócio para apresentação no BRDE e os bancos de fomentos. O plano

de negócios com um resultado de retorno de 2,4 anos. Administração do projeto e

dos estudos em logística de transporte pelo Porto do Rio Grande RS.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Costamaq

Industrial de Capivari do Sul para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de woodpellets com uma produção estimada anual de

42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil).

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, plano de negócios com todas as diretrizes de produção

industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano

diretor. Apresentação do Project finance com mais de 100 páginas de

planilha financeira em estudo de 20 anos do negócio para apresentação

no BRDE e os bancos de fomentos.

TECNOLOGIA BBER PRODUÇÃO PELLETS



Recepção da matéria-prima florestal e industrial. Toda a matéria-prima que será utilizada

na unidade industrial será recepcionada num pátio de matéria-prima. A unidade tem como

grande vantagem a flexibilidade em relação ao fluxo e características da matéria-prima.

Pátio de recepção de biomassa para geração de energia térmica. Toda a matéria-prima de

origem dos resíduos florestais envolvendo costaneiras, galhos, raízes, touças, fuste total –

casca e topo, pontas, ramos e copa) serão recepcionados na unidade (pátio industrial ou

área aberta) e o envio por transporte pneumático para a geração de energia térmica na

fornalha acoplada ao sistema de secagem industrial.

Pátio de recepção de tora para o processo industrial. As toras (fina ou de extração na

floresta de cunho energético) será recepcionada nesta unidade (pátio industrial ou área

aberta) onde serão descarregadas para a entrada ao processo produtivo, abastecendo a

unidade industrial. Após, uma carregadeira alimenta a mesa de classificação. Em função

da classe da tora (diâmetro), as máquinas são reguladas para obter maior rendimento da

madeira. A ponte rolante então, faz o abastecimento da mesa da e limpeza para o envio a

unidade de picagem industrial.

Pátio de recepção de matéria-prima do processo de beneficiamento da madeira. Na

unidade industrial ( pátio industrial ou área fechada) para o aproveitamento da matéria-

prima do processo de beneficiamento da madeira na região. Utilizaremos o cavaco (gerado

na serraria e no manufaturado, sendo proveniente de operações nas serras e picadores)

verde e limpo e seco.
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No ano de 2013 a Brasil Biomassa desenvolveu uma série de estudos e um protótipo

industrial do biobriquete de bagaço e palha da cana-de-açúcar para a instalação de

uma grande unidade industrial no Nordeste do Brasil.

Trata-se do desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de cana-de-açúcar na transformação de biobriquete com uma produção estimada

anual de 42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil).

O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,1 anos.

A Brasil Biomassa está desenvolvendo para a ECB o maior projeto

industrial de produção de woodpellets em Santa Catarina com apoio da

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa e do Governo do Estado de Santa

Catarina. A unidade industrial vai aproveitar a materia-prima da maior

região florestal do Brasil em ativo florestal de pinus: região serrana. Com

a participação direta do maior distribuidor de toras de Madeira da região

e com ativo florestal de mais de 1.000.000 toneladas de toras de pinus.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa está desenvolveu um novo projeto

industrial de produção de pellets no Estado do Pará. Usina Industrial de

Wood Pellets, está sendo implantada na cidade de Ananindeua Pará. A

unidade industrial terá a capacidade de produção anual 72.000

toneladas direcionada ao mercado exportação.

O grupo empresarial GF Indústria de Pellets do Brasil decidiu em

aproveitar os resíduos lenhosos, florestais e industriais na região de

Ananindeua no Pará no desenvolvimento de um novo e promissor negócio

de industrialização da madeira na forma de pellets utilizado para o

aquecimento residencial e industrial no Brasil, Estados Unidos e Europa.

Eles decidiram entrar para o ramo industrial e vão construir a maior

unidade industrial no Pará gerando dezenas de empregos e dividendos

aos municípios, além do caráter inovador e sustentável do projeto

industrial.



Silo de Armazenamento de matéria-prima. A matéria-prima passou pelo processo de

picagem industrial e é transportada para um silo de armazenamento e de abastecimento

de matéria-prima.

Transporte e sistema de detecção de metais. A matéria-prima será transferida por

transporte pneumático passando pelo detector de metais ou resíduos (pedra e inertes) ao

sistema de alimentação para o processo de secagem ao processo de moagem industrial.

Após a primeira refinação a matéria-prima é transportada até a moega de recepção e o silo

de abastecimento ao processo de secagem industrial.

Estrutura Industrial de Geração de Energia Térmica e Secagem Industrial. Na fase industrial

iniciamos como processo de geração de energia térmica e de secagem industrial da

matéria-prima. Em fase seguinte, a matéria-prima úmida que passou pelo processo

industrial e encontra-se no silo sendo transportada para o processo de secagem industrial

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

armazenamento (sistema de alimentação automático). A fornalha 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.

Silo de Armazenamento de matéria-prima seca. O silo de armazenamento da matéria-

prima seca permite uma equalização de teor de umidade. A abertura do silo permite a

condensação de calor e uma abertura para evaporação (com controle por um filtro).
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No ano de 2014 a Brasil Biomassa coordenou a exportação de quase 24.000

toneladas de pellets com qualificação internacional para a Itália.

A Brasil Biomassa desenvolveu a venda da produção de pellets de madeira da

Koala Pellets de Rio Negrinho para a Itália.

O Brasil tem um grande potencial de aproveitamento de biomassa florestal,

industrial e agroindustrial na produção industrial de biomassa, briquete e pellets

para atender a demanda nacional e internacional.

No ano de 2014 a Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de madeira na transformação de woodpellets com uma produção

estimada anual de 42.000 toneladas na Bahia.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas

as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional

de consumo e o plano diretor.

A Brasil Biomassa em 2014 iniciou um estudo técnico para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de madeira na transformação de woodpellets para grupo Revize com uma

produção anual de 36.000 toneladas na região de São José do Rio Preto

São Paulo.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas

as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional

de consumo e o plano diretor.

Apresentação do Project finance com planilha financeira em para

apresentação no Desenvolve São Paulo.



Estrutura Industrial de Moagem Industrial - Refinação. Na fase industrial iniciamos como

processo de refinação e de moagem industrial. A matéria-prima seca deve passar pelo

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

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

Estrutura Industrial de Peletização Industrial. Na fase industrial iniciamos como processo

de peletização industrial. A matéria-prima que passou pelo processo de refinação

(classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm

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

de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de

alimentação automático) para o processo industrial de peletização. 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.
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A Eurocorp Energias Renováveis após um estudo de viabilidade econômica, plano de

negócios e do diagnóstico florestal desenvolvido pela Brasil Biomassa decidiu pela

implantação da unidade industrial de aproveitamento da matéria-prima (florestal e

industrial) de pinus para produção pellets) na região serrana em Santa Catarina.

A unidade industrial vai utilizar a moderna tecnologia nacional de equipamentos

industrial estará produzindo 30 toneladas/h ora (produção anual de 216.000 ton.) de

pellets, proporcionando o desenvolvimento econômico e social na região serrana em

Santa Catarina tornando a planta como uma referência nacional. A cadeia de

produção de pellets na região está criando novos empregos para os pequeno

produtores florestais e madeireiros (gestão florestal - fornecimento).

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa desenvolveu um estudo estratégico

e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano de negócios para a JS para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets com uma produção estimada anual de 42.000

toneladas em Palmeiras PR.

A Brasil Biomassa desenvolveu em 2014 projetos de aproveitamento de

biomassa para geração de energia. Trabalhou no estudo do mapeamento

de biomassa no Brasil recebeu as informações da FL Floresta de Luziânia

em Goiás que atua no plantio, condução, colheita e comercialização de

madeira de eucalipto e seringueira.

Distrito Federal .Sobradinho - Fornecimento de até 10.000

Toneladas/mês com cavaco de Eucalipto. Goiás Edealina –Fornecimento

de até 5.000 Toneladas/mês com cavaco de Eucalipto. Mato Grosso

Nobres –Fornecimento de até 10.000 Toneladas/mês

Em estudo desenvolvido pela Brasil Biomassa obteve uma fonte de

fornecimento junto a indústria de beneficiamento de Arroz no município

de Capão do Leão. Com a capacidade de geração de 1.000.000

toneladas de casca de arroz aproximadamente 10 Km de Pelotas/RS



Sistema de Resfriamento Industrial. Após peletização, a temperatura dos pellets é

normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o teor de umidade é de cerca de 8 à 9%.

Em seguida, a máquina de resfriamento utilizada para reduzir o teor de umidade para 6,5

%, de modo a garantir o armazenamento fácil.

O sistema de resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em

fluxo de contracorrentes, permitindo diminuir a sua temperatura. Esta corrente é gerada

por ventiladores mecânicos que funcionam acionados por energia.

Estrutura de Armazenamento, Expedição e Embalagem Industrial . Na fase industrial

finalizamos com o sistema de armazenamento, expedição, transporte e embalagem

industrial.

Sistema de armazenamento 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%). São de fácil manipulação, podem ser conservados

por muito tempo. Para armazenar uma tonelada de produto é necessário um depósito de

1,8 m3.
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A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para Manchester

Florestal em projeto de pellets de Eucalyptus em Buruti Maranhão e de viabilidade

econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do

financiamento pelo BNDES.

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5 anos.

Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto Vila

do Conde.

No ano de 2015 a Brasil Biomassa firmou um contrato para o

desenvolvimento de um plano de marketing internacional visando a

exportação da produção industrial da Kleinerschein de Santa Catarina

Toda a produção industrial encontra-se em negociação com a Europa.

A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para o Grupo

Louduca Pelican Pellets em projeto de pellets de Eucalyptus no vale do

Paraíba São Paulo e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor

e Project finance com a aprovação do financiamento pelo Desenvolve São

Paulo . Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno

de 2,5 anos. Administração do projeto e dos estudos em logística de

transporte pelo Porto de Santos



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. 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. 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 descrito no procedimento operacional de identificação.

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.
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No ano de 2015 a Brasil Biomassa foi contratada pela JW Business para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira

na transformação de pellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas

em Palmeiras, Estado do Paraná.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de

produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano

diretor.



Meeting technical in Zanini Industry with the directors and engineers Adelson

Barbosa, Edson motta, Ivan Vichiesse, Guilherme Antoneli, Marcus Menato, Paulo

Tanabe, Marcel Strini, Mariella Bento, Rosângela Ardenghi, Gabriela Baldini and

Jorge Medeiros Cury.

Meeting technical in Dedini Industry with the directors and engineers José Roberto

Pigati Sidinei Maganhato Junior José Luiz Olivério Tarcisio Junior Fernando Cesar

Boscariol Marcilio Amaral Gurgel Danilo Giorgetto and Cezar Faiad Neto

Meeting technical in Simisa Industry with the directors and engineers Fabio Perone

Laudelino Barbosa . Meeting technical in Vermeer Industry with the directors and

engineers Felipe Moraes, Herbert Waldhuetter, Flavio Leite.

We will discuss with the engineers at New Holland on the system of straw gathering

of sugar cane. the straw baling system with a system and the transport of straw

(separation and exploitation in the station). Visit to drive and meeting with team New

Holland (Robert Jonker and Marco Melo).

Meeting technical in Piracicaba with the directors of the Sugar Cane Technology

Center on the technological system of utilization of straw from sugar cane for energy

cogeneration. Technical Assessment of industrial test system of baling straw

sugarcane. Technical explanation of all phases of the cane harvesting process until

the bale transport system. Visit to drive and meeting with Eng. Jorge Luis CTC.
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A Brasil Biomassa foi contratada em 2015 pela Building para atuação consultiva

no Projeto MKUZE – África do Sul envolvendo o aproveitamento da palha da cana

de açúcar para o processo de geração de energia térmica. A nova central de

biomassa de Mkuze seguirá a legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a

qual impõe uma limite de 50 MWt PCI de entrada com uma central de energia.

Estamos avaliando o sistema de caldeira industrial, limpeza a seco da palha,

enfardamento e a geração de energia com o uso da palha em Mikuze Africa do Sul.

Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais

produtores de equipamentos e tecnologia.



A Brasil Biomassa Pretende em instalar a unidade na região norte fluminense próxima do Porto do Açu e em utilizar áreas para a plantação de um novo tipo de cana-de-açúcar com

maior volume de colmos e grande poder energético e ainda na aquisição de biomassa (sucroenergético) nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo para o

suprimento energético da unidade industrial. Assim podemos descrever todos os detalhes do projeto e do processo industrial:

A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de co-geração

ou biodigestor e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets). A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (três fornalhas e três

secadores industriais) pelo sistema de biodigestão ou um sistema de co-geração de energia, três linhas especiais para o processamento, moagem e trituração industrial (com cinco

moinho martelos em cada linha) e sistema de peletização e resfriamento (compondo seis peletizadoras industriais e resfriadores).

A unidade industrial vai receber em pátio de recepção de matéria-prima por caminhões e o processamento industrial (sistema de picagem industrial) será na unidade industrial. No

processamento industrial será retirado a umidade da matéria-prima. O fluxo de transporte é pneumático por um ciclone com um sistema de controle de produção da matéria-prima.

Deverá ter três secadores rotativos (geração de 285 MMBtu/hr de calor) e três fornalhas industriais (geração de energia por biodigestor ou co-geração de energia) reduzindo a

umidade de 50% para 14%. A biomassa da cana energia seca vai passar pelo sistema de moagem e trituração (estimamos três sistema contendo em total quinze moinho martelos)

para alcançar uma granulometria para o processo de peletização (prensa de rolo rotativa e peletização industrial). Os biopellets passam para um sistema de resfriamento industrial

(seis resfriadores contra-fluxo) sendo transportados para o silo de armazenamento de matéria-prima pronta.

A fibra da biomassa da cana energia moída é transportada para o silo de armazenamento com capacidade entre 1.600 á 2.000 m3. A capacidade de armazenamento poderá variar

dependendo da densidade a granel da fibra da biomassa da cana energia. Teremos no silo um sistema de ventilação para ajudar a minimizar a condensação. Semelhante ao silo de

armazenamento da biomassa seca, uma abertura no compartilhamento permite por condensação de calor e uma diminuição na umidade na biomassa (evaporação).Através de filtro

de mangas e um sistema de sucção, a biomassa da cana energia seca e triturada é transferida para o processo de peletização.

Seis linhas de granulação para cada uma das peletizadoras (seis). A fibra da biomassa da cana energia é comprimida por rolos de prensagem (granulador rotativo no sistema de

peletização) com um dimensionamento para a produção de pellets para escala industrial (acima de 8mm)

Depois o pellets da cana energia é transportado para o sistema de refrigeração por contra-fluxo. O resfriamento do pellets é necessário para garantir a estabilidade estrutural do

sedimento (pellets). O tempo de retenção do resfriador é de 30 minutos. O ar quente de cada refrigerador é conduzido a um sistema de controle. Utiliza-se ainda um sistema de

separação de finos de pellets na unidade industrial. Posteriormente o pellet é transportado para um silo do produto final que tem um funil para o carregamento a granel em

caminhões.

Encontra-se em discussão com os maiores players comerciais (Dong Energy, Drax Power, Essent, RWE Energy) o fornecimento futuro de pellets através de contratos de longo prazo.

Está sendo estabelecido pela Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes internacionais, possibilitando várias fontes de garantia de receita e exposição a vários setores com

relevante potencial de desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.
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A International Biomass Corporation – IKOS Energy do Grupo EBX com apoio

consultivo da Brasil Biomassa pretende em implantar uma unidade industrial com

a capacidade de produção de 1.620.000 Mton/ano de pellets de cana energia.

Ressaltamos que a planta industrial de peletização envolverá a utilização de

3.500.000 Mton/ano de biomassa da cana energia com alto teor de fibras

desenvolvida com fins energético para a produção de 1.620.000 Mton/ano de

pellets com regime de produção de 7.200 horas durante o ano, ou seja, o regime de

operação de 24 horas por dia ( sistema automatizado).
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A Butia WoodPellets pretende em implantar a sua unidade de produção de

36.000 ton/ano de pellets de madeira em Butia Rio Grande do Sul .

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE RS , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda

a produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto

qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A Butia WoodPellets decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais

produzidos pela Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de

Madeira.
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No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Neumman Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets em São Bento do Sul Santa Catarina com

uma produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a

produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade

ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos

pela Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de Madeira.
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No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Oportunies Investimentos

para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets em Otacílio Costa Santa Catarina com uma

produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a

produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade

ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos

equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.
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No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Futuro Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets em Comodoro Mato Grosso com uma

produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto básico

executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial

garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para

queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos

industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de Processamento de

Pellets de Madeira.
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No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela CVG Celulose para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets em Rio Negrinho Santa Catarina com uma

produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a

produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade

ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos

equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.
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No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Caraiba Bioenergy para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets em Palmeira Santa Catarina com uma

produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto básico

executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial

garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para

queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos

industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de Processamento de

Pellets de Madeira.



BBER ACORDO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL  WOODPELLETS

ENERPELLETS PORTUGAL 

A Brasil Biomassa mantém um acordo internacional

de desenvolvimento industrial e comercial

(comercialização de biomassa e pellets) com o Grupo

Enerpellets de Portugal.

A Enerpellets é a maior produtora de pellets de

Portugal com mais de três plantas industriais em

funcionamento e está implantando uma unidade

industrial de 250.000 ton de pellets de madeira no

Estados Unidos . Estamos unindo os esforços para o

desenvolvimento de negócios no Brasil com a

experiência profissional do grupo Enerpellets.

Em 2011 foi iniciada a construção de uma nova

unidade de produção de pellets, em Alcobaça, cuja

inauguração ocorreu em Setembro de 2012. Esta

Unidade foi concebida de modo a ser flexível sendo

por isso capaz de produzir pellets para os segmento

de mercado comercial e doméstico. Esta Unidade

tem uma capacidade anual de produção efetiva de

110.000 toneladas, podendo o produto final ser

fornecido a granel, em sacos e em big-bags. Uma

vez que parte da produção é expedida por navio, foi

construída no Porto de Aveiro uma infraestrutura

logística automática para carregamento de barcos,

já que o pellets tem a qualidade Enplus A1.

O Grupo Enerpellets tem a sua atividade energética como

produtor de um combustível sólido de base renovável, o pellets

de biomassa florestal, em duas unidades industriais localizadas

em Pedrogão Grande e Alcobaça, ambas no Distrito de Leiria.

Este combustível sólido permite a produção de ambas as

energias, a elétrica e a térmica.

O Grupo Enerpellets serve os diferentes segmentos de mercado

designadamente o industrial, comercial e doméstico. A

capacidade de produção anual efetiva é de cerca de 250.000

toneladas de pellets.

A Unidade de produção localizada em Pedrogão Grande teve o

seu início, ainda na fase de projeto, em 2007, e o arranque da

produção em Janeiro de 2009. Esta Unidade foi uma das

maiores unidades de produção de pellets na Europa e a maior

na Península Ibérica.

A capacidade de produção efetiva anual é de 140.000

toneladas, sendo que as características do pellets produzido

são essencialmente para o mercado industrial e comercial,

havendo um grande compromisso com a qualidade. Esta

unidade está desde Março de 2015 certificada para a produção

de pellets D6 mm, com a classe ENplus-A1 a granel.



BBER ACORDO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL  WOODPELLETS

HRV ENGENHARIA PORTUGAL 

No ano de 2016 a Brasil Biomassa assinou um

acordo internacional de cooperação comercial e

desenvolvimento de negócios e engenharia com

o grupo HRV de Portugal que desenvolve

equipamentos e projetos para a produção de

"pellets" de biomassa com alto valor energético.

O grupo HRV constituído pela empresa HRV -

Equipamentos de Processo, S.A., divide as suas

atividades entre a instalação de linhas de

produção de pellets, seguida em ordem de

importância pelas linhas para produção de

rações para animais.

No setor químico tem soluções ao nível de

argamassas, argila expandida, plástico

granulado, sal, açúcar, café, cereais em geral e

todos os produtos sólidos possíveis de serem

armazenados, transportados, manuseamento e

ensacados.

A HRV já implantou mais de quinze unidades

industriais de pellets de madeira em Portugal e

na Espanha e projetos sustentáveis de torrefação

da biomassa para fins de energia.



BBER MAPEAMENTO INDUSTRIAL 

GRANBIO E AGN BIOENERGIA

TECNOLOGIA CANA ENERGIA 

A Brasil Biomassa desenvolveu um estudo técnico da

cana energia e mapeamento florestal do Estado de

Paulo para o desenvolvimento de projetos de pellets.

Assinou um acordo de confidencialidade com a AGN

Bioenergia para o desenvolvimento de estudos e

projetos da cana energia para a produção de pellets.

A cana-energia pode ser colhida em ciclos anuais

aumenta de produtividade nas socas dos próximos anos

ou se mantém estável durante pelo menos 6 a 8 cortes.

É possível prever 10, 12 ou até mais cortes através de

cruzamentos entre S. Spontaneum e S. officinarum,

devido ao grande vigor da soca desse tipo de planta.

Ao decidir pela produção de pellets da cana energia

estamos optando em desenvolver um produto de

origem renovável, denominado de carbono zero e

ecologicamente correto.

O pellets da cana energia é uma fonte de energia

renovável, limpa e eficiente, resultando em um

combustível sólido, permitindo uma combustão com

pouca fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido

de carbono do que qualquer combustível fóssil.

.

O pellets da cana energia é uma forma mecanicamente

estável com com homogeneidade na granulometria, maior

densidade, de baixa umidade (regularizam e melhoram a

eficiência na sua queima) e elevado poder calorífico (são

menos higroscópicos e muito mais resistentes ao

apodrecimento ou à fermentação. 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

(facilitam as operações de manuseio, transporte e

alimentação de caldeiras, possibilitando a mecanização).

A cana remove 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 (inclusive do processo industrial) podem ser

beneficiados pelo sistema de compactação residual ou

peletização na transformação de um combustível renovado

como o pellets da cana energia. A queima de pellets da

cana energia 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 da cana mantém o ciclo do carbono atmosférico

em equilíbrio, através da reabsorção deste CO2.

Característica da Cana-Energia. Assim apresentamos algumas

característica da cana-energia:

(i) produz energia renovável, possibilitando a redução de gases

do efeito estufa;

(ii) alta capacidade de conversão do carbono atmosférico em

carbono orgânico na formação de biomassa;

(iii) constitui alternativa de diversificação na matriz energética e

redução do consumo de petróleo;

(iv) tem alta densidade de energia, ou seja, energética e

economicamente é matéria-prima mais eficiente do que aquela

de plantas alimentícias;

(v) plantas adaptadas às condições de estresse e resistentes aos

microrganismos maléficos;

(vi) não compete com a produção de alimentos, podendo ser

plantada em regiões degradadas ou de expansão, impróprias

para outras culturas e pode ser usada no controle de erosões;

(vii) apresenta técnicas de exploração dominadas;

(viii) a colheita pode ser feita durante todo ano e seu produto

pode ser armazenado prolongamento do uso;

(ix) possibilidade de se obterem formas estéreis, não produtoras

de sementes e que assim podem ser produzidas para que a

multiplicação seja apenas vegetativa.



BBER ACORDO COMERCIAL THYSSEN 

KROUPP BRASIL 

TECNOLOGIA TORREFAÇÃO BIOMASSA 

A Brasil Biomassa participa na produção e do

desenvolvimento da tecnologia de torrefação da biomassa

energética com o uso da tecnologia da Alemanha da

Thyssen Kroupp.

A Torrefação é um processo industrial utilizado para produzir

produtos de alta qualidade sólida (biomassa, pellets ou

briquetes torreficados com alto poder energético). No uso

energético a diminuição da higroscopicidade garante

melhores desempenhos em geração de energia térmica,

pois não há gasto energético para evaporação da água,

além da inexpressiva absorção de umidade do ambiente que

ela passa a ter, o que permite o armazenamento do

combustível por períodos mais longos.

A diminuição das propriedades mecânicas reflete-se no

aumento da friabilidade que é a propriedade da madeira em

gerar finos (pó). Há uma diminuição da resistência mecânica

que torna a madeira torrificada mais quebradiça e há a

conseqüente formação de finos. A queima de madeira em

forma de finos é mais eficiente, pois há um aumento da

superfície específica do combustível o que provê melhores

condições para transferência de calor; várias partículas têm

maior superfície específica somadas que uma peça única de

madeira.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia

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

para a queima industrial com o carvão numa proporção de

50% á 80% (maior incineração e geração de energia). Pela

torrefação ocorre um aumento energético da biomassa

gerando uma economia de transporte e armazenamento

bem como uma redução na umidade do produto menos de

1,5% com um poder energético próximo ao carvão.

A utilização direta de biomassa torreficada em grande

escala e em pequena escala de aquecimento industrial,

queima em unidade de co-geração e termoelétrica e para o

aquecimento doméstico. Para o mercado interno de

produção de energia. Os principais inconvenientes da

utilização de resíduos lenhosos e biomassa para a

produção de energia são a baixa densidade energética, as

dimensões variadas, a alta umidade e o grande volume,

demandando grandes áreas de estocagem e dificultando

seu transporte. Com a biomassa passando pelo processo

de torrefação excluem-se todos os problemas acima.

Quem produz biomassa torreficada tem um melhor retorno

ao seu investimento pois tem um produto energético com

uma densidade menor e uma unidade baixa facilitando o

transporte e o armazenamento. Quem consome a

biomassa torreficada tem um produto com elevado poder

calorífico para geração de energia e um custo baixo em

termos de eficiência energética na caldeira industrial e no

armazenamento final.

Durante o processo de torrefação, a biomassa perde água e uma parte

do seu teor de voláteis, tornando-se seca e mais escura. A biomassa

torrefeita é mais hidrofóbica, tem um poder calorífico mais elevado, e

sofre uma redução de volume de 30 %, mantendo cerca de 90% do seu

conteúdo energético comparativamente à biomassa original. Os usos

energéticos mais promissores da madeira torreficada vão desde o uso

doméstico aquecimento até o uso industrial para fusão de metais ou

geração de energia elétrica.

A torrefação pode ser definida como um processo de pré-

carbonização, o qual se desenvolve justamente na fase endotérmica

da pirólise, entre 250-280ºC. Nestas condições é degradada a

hemicellulose, sendo removida a umidade, o ácido acético, frações de

fenol e outros compostos de baixo poder calorífico. Deste processo,

resulta um material intermediário entre a biomassa e o carvão, com

altos rendimentos energéticos. O objetivo fundamental da torrefação é

concentrar a energia da biomassa em um produto formado em curto

tempo, baixas taxas de aquecimento e temperaturas moderadas,

permitindo reter os voláteis de maior poder calorífico no próprio

produto.

A torrefação reduz os custos de utilização da biomassa nas usinas de

co-geração de energia (evitam despesas de capital adicional de

armazenamento e transporte e para o processamento de biomassa

residual com alto teor de umidade e baixo poder calorífico). A

torrefação é um tratamento térmico da biomassa que produz um

combustível com melhores características energéticas.

.



BBER ACORDO INTERNACIONAL DE 

PROJETOS E INVESTIMENTOS 

CTYI CHINA 

A parceria entre a Brasil Biomassa e a CTYI tem

por objetivo de aproveitar a tecnologia e os

recursos financeiros para solucionar os

problemas que os municípios enfrentam na

destinação e utilização dos resíduos sólidos

urbanos de forma a respeitar a sociedade e

proteger o meio-ambiente.

Desenvolveremos projetos de proteção do meio

ambiente e em inovações na área energética

com operação e manutenção de geração

(incineração para geração de energia e vapor)

com o uso de resíduos sólidos. Atuaremos

também em projetos de proteção ambiental no

tratamento de águas residuais, purificação de

gases de combustão e, biogás e compreensão de

resíduos. Os recursos do fundo internacional no

Brasil visam projetos de proteção ao meio-

ambiente, para economia de energia e de

reduções das emissões de GEE e com o objetivo

de geração de oportunidade de emprego local e

de impulsionar o crescimento do PIB nacional

com o desenvolvimento de novos negócios.

No ano de 2016 a Brasil Biomassa assinou um acordo internacional de

projetos e investimentos e de representação exclusiva no Brasil com a

CTYI China para atuação em projetos industriais de incineração de

resíduos sólidos urbanos e de aproveitamento de biomassa para a

produção de biogás

A Brasil Biomassa assinou um acordo internacional com a VM Import and

Export Ltd (Hong Kong) e LLV Company (China) com escritório em Shangay

para facilitar o desenvolvimento de projetos na área de biomassa,

geração de energia com a incineração de resíduos sólidos urbanos,

projetos de biogás, tratamentos de resíduos do setor florestal e

industrial, tratamento de resíduos do setor alimentar, tratamento de

resíduos nocivos, resíduos da construção civil e de tratamento de águas

resíduais.

Desenvolveremos no Brasil os estudos de viabilidade e de projetos com

as empresas, prefeituras e governos visando o aproveitamento dos

resíduos sólidos urbanos (lixo) para geração de energia e crédito de

carbono com o uso dos equipamentos da CTYI e de recursos do fundo

Asian Investment Bank Industry Funds.



BBER INDÚSTRIA EQUIPAMENTOS PELLETS

A indústria de equipamentos para o processamento de pellets de madeira apresenta uma solução completa para a gestão e o desenvolvimento com segurança e

qualidade internacional da tecnologia de aproveitamento florestal e industrial para a produção de pellets 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. Os equipamentos ofertados são fabricados dentro das mais rigorosas normas de qualidade e

segurança de acordo com as normas nacionais e internacionais dotadas de acordo com os equipamentos e acessórios conforme a descrição constante nesta

proposta.

Ressaltamos que em função do aumento das exigências das certificadoras da Europa, nos associamos a principal produtora de equipamentos de pellets da Itália

utilizando uma linha de peletizadora da GeneralDies da Itália (com mais de 56 plantas industriais de pellets e uma tecnologia com mais de 50 anos de mercado) para a

produção de pellets qualidade ENPlus A1). 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. Para a garantia de nossos equipamentos,

dispomos de inspeções realizadas em nosso processo produtivo, desde o recebimento de matéria prima ate os serviços prestados pelos nossos funcionários.

A indústria de equipamentos para o processamento de pellets de madeira engloba as empresas Brasil Biomassa e Energia Renovável (gestora administrativa,

engenharia industrial e consultora do projeto industrial), Pallmann Brasil (especializada ao sistema de picagem e moagem industrial com tecnologia da Alemanha), a

GDG Equipamentos Industriais (maquinários destinados aos setores: Óleo e Gás, Petroquímico, Químico, Fertilizantes, Mineração, Construção Civil, Cimento,

Siderúrgico, Saneamento Ambiental, Papel e Celulose, Energia, Açúcar e Álcool) Fortex Industrial (fornecedora de equipamentos de secagem industrial) e a General

Dies (fornecedora internacional do sistema de peletização e resfriamento).

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. Com uma inovadora tecnologia industrial para que o produto final (pellets) esteja em consonância das especificações da norma

ENPlus A1 da União Européia. A indústria de equipamentos para o processamento de pellets de madeira apresenta uma solução completa para a gestão e o

desenvolvimento com segurança e qualidade internacional para o aproveitamento florestal e industrial na produção energética de pellets . Possui área e ferramental

exclusiva para a fabricação de todos os equipamentos. Atua com as tecnologias mais avançadas em softwares de apoio, e desenvolve 100% dos projetos em

plataforma 3D.



BBER INDÚSTRIA EQUIPAMENTOS PELLETS
Os equipamentos para a unidade de processamento de pellets de madeira são fabricados dentro das mais rigorosas normas de qualidade e segurança de acordo com

as normas nacionais e internacionais:

• Projeto moderno e arrojado com geradores de gases eficientes e modelos inovadores com queima com redução de partículas (menor emissões dos gases do efeito

estufa).

• Projeto da unidade de processamento de pellets de madeira 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 (peletizadora da ração animal) não qualifica o produto final – pellets dentro das normas

internacionais (exportação) para uso do mercado doméstico (aquecimento residencial).

• A unidade de processamento de pellets de madeira é desenvolvida em duas partes principais considerando a primeira parte o sistema de secagem e preparação do

resíduo ou biomassa florestal e industrial, e a segunda com um mix de tecnologia nacional e internacional (para garantia da qualidade final do produto dentro da

norma internacional) parte o processo de peletização industrial da biomassa florestal e industrial tornando um produto de qualidade internacional.

• Visando uma segurança no processo industrial (com maior eficiência e um menor custo de equipamento) trabalhamos com um mix (95% equipamentos nacionais e

5% na linha de peletização) de equipamentos para a qualificação do produto (pellets qualidade internacional) e com a segurança de funcionabilidade do projeto

industrial (teremos uma engenharia especializada da integralização de todos os equipamentos).

• A qualidade do projeto industrial da unidade de processamento de pellets de madeira, dentro dos conceitos de produção e robustez das máquinas e dos

equipamentos (linha internacional de peletização), garante a qualidade final do produto.

• Com o objetivo de garantir o perfeito desempenho dos equipamentos (seguro de performance industrial) e seus acessórios consideramos de forma positiva ao

empreendedor.

•Os testes de performance e de qualidade do produto (teste com amostra da biomassa que pretende em utilizar) serão desenvolvidos na Itália (laboratório do

fabricante da máquina de peletização) com a emissão de um laudo técnico em laboratório credenciado na Itália.



BBER INDÚSTRIA EQUIPAMENTOS PELLETS
• Os nossos fornecedores garantem a certificação e a qualidade de seus produtos através do rigoroso processo de controle de qualidade, desde o recebimento da

matéria prima até a entrega técnica dos equipamentos para a produção industrial. Tudo sob a supervisão da engenharia especialização em integralização dos

equipamentos e na automação da unidade industrial.

• Todos os itens e materiais utilizados na fabricação dos equipamentos passam por processo de controle e registro, garantindo a qualidade dos materiais

empregados. Os itens comerciais são selecionados e comprados de fornecedores aprovados dentro da qualidade exigida nas normas brasileiras para fabricação de

máquinas e equipamentos.

• Todos os equipamentos tem a garantia da qualidade com rigoroso processo de controle de qualidade, desde o recebimento da matéria prima até a qualidade do

produto final dentro da normatização internacional.

Tudo sob a supervisão da engenharia especializada em integralização dos equipamentos e na automação da unidade industrial.

• Todos os equipamentos são credenciados no BNDES BRDE BASA Banco do Nordeste e Agentes de Fomento e trabalhamos com uma linha especial de inovação

tecnológica FINEP Indústria de Processamento de Pellets de Madeira

Oferecemos soluções completas para fábricas de pellets de qualquer porte, incluindo as fases de projeto, construção, montagem, equipamentos, acessórios e

automação.

Somos o único fornecedor do mercado brasileiro com uma solução completa, uma abordagem integrada que promove a padronização de peças de reposição e do

treinamento, diminuindo substancialmente os custos operacionais.

Possuímos certificações reconhecidas e controle rígido de qualidade. Menor custo benefício dos equipamentos (40% do custo de equipamento internacional).

Temos uma equipe de consultoria, marketing internacional (venda) e engenharia equipada com os mais avançados equipamentos para projetos e simulação. Temos um

moderno parque industrial para a produção de pellets e uma estrutura de assistência e consultoria técnica de pré e pós-vendas do mercado e de garantia de qualidade

do produto final.



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Industrial Marketing Internacional 
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A Brasil Biomassa está há de onze anos no mercado consultivo e desenvolvimento industrial atuando com transparência e

segurança e mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos empresariais nacionais.

Brasil Biomassa é a primeira empresa brasileira que produziu e exportou woodchips (container) de pinus e eucaliptos do Porto

de Itajaí para Coréia do Sul e China.

Brasil Biomassa e Energia Renovável é a única empresa nacional que desenvolveu projetos de exportação de pellets no Brasil

(Santa Catarina) para a Itália. O produto é distribuído diretamente na Itália para o consumidor final e para as redes de

supermercados com a qualidade ENPlus A1.

Brasil Biomassa e Energia Renovável desenvolveu projetos industriais e marketing internacional para grupos nos Estados

Unidos, Canadá e Índia.

Brasil Biomassa trabalhou na implantação (funcionando) da maior unidade industrial de produção sustentável pellets de

Madeira (72.000 mt/ano) no interior São Paulo.

Brasil Biomassa implantação (funcionando) maior unidade industrial de produção sustentável de briquete de madeira e está

implantando (financiamento BASA) a maior indústria de pellets com uso de paricá no Pará na região norte.

Brasil Biomassa implantação (funcionando) maior unidade industrial de produção sustentável de briquete de madeira e está

implantando (financiamento BASA) a maior indústria de pellets com uso de paricá no Pará na região norte.

Brasil Biomassa desenvolvendo a primeira unidade industrial de pellets em escala industrial no Estado do Paraná e de duas

unidades industriais de produção de pellets de eucaliptos em São Paulo com financiamento pelo Desenvolve SP e com uso de

equipamentos industriais produzidos no Brasil.

Brasil Biomassa prestando consultoria ao projeto internacional da Building Energy da Itália para geração de energia com uso

do enfardamento da palha da cana na África do Sul

Brasil Biomassa prestando consultoria ao projeto de pellets da cana energia para a IKOS Energy do grupo EBX com

capacidade anual de produção de 1.600.000 ton/pellets para o atendimento aos grandes players comerciais da Inglaterra

(Drax Power Energy) e da Dinamarca (Dong Energy) com teste industrial com sucesso no Japão e Coréia do Sul.

Brasil Biomassa é a primeira empresa brasileira que atua no desenvolvimento de projetos industriais de torrefação de

biomassa energética

Brasil Biomassa coordenadora técnica da Indústria de Equipamentos de Processamento de Pelletss.


