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Madeira em seu estado natural e recém cortada tem baixa densidade de energia, pois contém metade de seu peso em água. O transporte

e manuseio são caros devido à sua baixa densidade e formato não uniforme. Qual a melhor alternativa industrial e com maior valor

agregado: produção de pellets. É uma fonte de energia renovável pertencente à classe das Biomassas, sendo um combustível sólido de

formato cilíndrico de resíduos de madeira e do processo florestal. 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. Em teoria, os pellets podem ser

produzidos a partir de qualquer biomassa.

A Biopellets Brasil após um estudo de

viabilidade econômica, plano de

negócios e do diagnóstico florestal

desenvolvido pela Brasil Biomassa

decidiu pela implantação da maior

unidade industrial sustentável de

aproveitamento da matéria-prima

(florestal e industrial) de pinus para

produção pellets.

A unidade industrial utilizando a

moderna tecnologia nacional de

equipamentos industrial está

produzindo 10 toneladas/hora

(produção anual de 72.000 ton.) de

pellets, proporcionando o

desenvolvimento econômico e social

em São Paulo, tornando a planta como

uma referência nacional.

Os efeitos positivos da unidade, advém

com o desenvolvimento da economia

regional e da geração de novos

negócios e de empregos como reflexo

direto a melhoria da renda e da

qualidade de vida, através dos

rendimentos ou através da injeção de

recursos na economia, bem como pela

geração de impostos para o setor

público os quais, também, contribuem

para o benefício social a população da

região.
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Entretanto, há o perigo potencial que algumas madeiras possam oferecer ao ser humano, dependendo de sua aplicação, o que obriga o

fabricante a seguir um sistema de industrialização adequado, com forte controle na seleção da matéria-prima e dos fornecedores, para

garantir qualidade e padronização dos produtos a serem disponibilizados no mercado. A “pelletização” da madeira melhora o transporte,

armazenamento e utilização do combustível. Pelo aumento da densidade da madeira, o teor de energia por unidade de volume é

aumentada. O teor de umidade é também reduzido de cerca de 50% para 6%, aumentando o seu valor de aquecimento, reduzindo o calor

de vaporização e empilhamento de perdas de gás.

A cadeia de produção de pellets na

região criou novos empregos para os

pequeno produtores florestais e

madeireiros (gestão florestal -

fornecimento), empresários de

equipamentos industriais e também

para os empresários do setor de

transporte e marítimo.

Para projetar a unidade industrial foi

necessário uma estudo prévio com

vários fatores, tais como: o custo da

biomassa e do seu transporte, o grau de

umidade da biomassa, o nível de

penetração deste tipo de produto no

mercado e todos os custos inerentes à

instalação e funcionamento da fábrica.

A planta industrial implantamos no

interior de São Paulo utiliza a serragem

seca e micro-pó.

Utilizando de equipamentos nacionais.

O custo total para instalação da usina

de produção de pellets englobou:

Aquisição de terreno (doação

municipal); Gerenciamento de

engenharia, planejamento e projeto

industrial; Instalações elétricas;

equipamentos de proteção contra

incêndios.
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Porque incentivamos a produção de pellets. Uma maneira atrativa e bem desenvolvida para reduzir emissões de CO2. Os pellets são

fabricados com o subproduto da madeira e do processo de colheita e extração florestal. Aumento substancial do poder calorífico (PCI) /

volume (aprox. x 4 comparado com woodchips( madeira) e a biomassa. Matérias primas bem conhecidas são abundantes e disponíveis em

muitas regiões, e podem aumentar a renda de distritos rurais. Comprovadas tecnologias de peletização e de soluções de queima (energia

térmica). Aquecimento doméstico - Caldeiras industriais - Aquecimento urbano Plantas geradoras Redução dos custos de transporte,

simplificação na logística/manuseio e Redução da atividade biológica /armazenagem segura. Pellets de madeira estão sendo

considerados uma commodity bem definida com parâmetros de qualidade standartizados. Adaptação fácil em caldeiras existentes de

combustíveis fósseis para pellets de bio-combustíveis. Aumento da eficiência térmica em comparação com queima direta de biomassa.

Equipamentos industriais como a

unidade de madeira, sistema de

preparação e picagem industrial,

sistema de refinação por moinho

martelo para trituração, sistema de

transporte pneumático, fornalha

industrial, secador rotativo industrial,

sistema de peletização e refrigeração,

redler, ciclones e silos, sistema de

peneiramento, sistema de embalagem

e de armazenamento. Foi necessário o

licenciamento ambiental.

Em termos de recursos humanos

estamos utilizando cinco empregados

(gerente geral, da fábrica, controller da

usina e de logística e operadores) por

turno de trabalho.

O produto final foi certificado com

poder calorífico superior a 17 MJ/kg, o

equivalente a 5 kWh/kg e um teor de

cinzas abaixo de 0,5%, características

que permitem uma combustão

eficiente, de alto valor energético e

limpa e uma densidade, superior a 650

kg/m3, facilita e aperfeiçoa as

operações de armazenamento e

transporte.

E a dimensão de 6,5 mm de diâmetro,

e de 10 a 40 mm de comprimento.
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Pellet é uma fonte de energia renovável pertencente à classe da biomassa, sendo um combustível sólido de formato cilíndrico de resíduos

de madeira prensado proveniente de desperdícios de madeira ou de resíduos florestais e industriais. 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. Devido à tecnologia na sua transformação, a umidade dos pellets é extremamente reduzida, o que permite que a combustão seja

muito mais eficiente e libere muito menos fumaça que a lenha normal, com reduzida formação de cinzas, tornando-se uma solução

ecologicamente correta para aquecimento de ambientes residenciais e comerciais ou também para uso em caldeiras industriais.

Dez Razões para a produção e consumo

de pellets:

1 Pellets é uma energia limpa e

renovável que luta contra o

aquecimento global.

2 Produzir Pellets é uma prática

sustentável que gera dividendos para as

empresas.

3 Pellets é uma energia natural e

saudável e que contribui ao meio

ambiente.

4 Pellets é uma energia limpa e segura

(produção, consumo e transporte).

5 Pellets é energia para aquecimento

industrial e residencial (benefícios para

as empresas de cunho econômico,

social e ambiental).

6 Pellets é uma energia térmica e de

aquecimento, sendo utilizada no Brasil

em mais de 100 hotéis e resorts.

7 Pellets é um promissor negócio para

as empresas brasileiras.

8 O Brasil tem a tecnologia de produção

industrial (equipamentos) de pellets

com segurança, dentro das regras

internacionais (CEN ENPlus) e uma

linha especial de financiamento.

9 Pellets tem um crescimento

geométrico no consumo internacional.

10 Os preços dos pellets no mercado

internacional são estáveis energia.
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Em relação à lenha, podemos destacar algumas vantagens no uso de pellets:

a. Possibilidade de automação com controle de temperatura em determinados horários pré-definidos.

b. Baixa emissão de partículas como a fuligem, eliminando problemas ambientais e com a vizinhança.

c. Redução substancial no volume de cinzas, pois os pellets tem queima quase total.

d. Redução da mão de obra, em função da automação.

e. Depósito mais limpo, pois os pellets podem ser fornecidos em sacos.

f. Volume de armazenagem reduzido.

g. Credencia a empresa para a sustentabilidade.

h. Comparações de volume e massa: 1 m3 de lenha = 350 a 400 kg - 1 m3 de pellets = 650 kg

Uma condição fundamental para um

desenvolvimento sustentável é a

existência de fontes de energia

renováveis.

O atual sistema de fornecimento

energético, baseado na utilização de

energias fósseis, é responsável por

um grande número de problemas:

a exaustão dos recursos, os elevados

riscos associados ao fornecimento e

os problemas ambientais ao nível

local e global, devido aos níveis das

emissões de gases de efeito estufa.

Devido à percepção destes

problemas, as sociedades mais

desenvolvidas têm investido de forma

clara no desenvolvimento de

alternativas energéticas baseadas na

utilização de fontes de energia

renováveis. Entre estas, podemos

identificar a biomassa na forma de

pellets (serragem de madeira

prensada), usada para a produção

direta de calor, aquecimento de água

ou geração de vapor.
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SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL – APROVEITAMENTO DOS  RESÍDUOS FLORESTAIS E INDUSTRIAIS 

O empreendimento industrial apresenta uma visão integrada, entre o recebimento da matéria-prima (toras, lenha e de resíduos industriais) e a futura produção de pellets. Dessa

forma, para compor à análise de alternativas para a implantação da unidade industrial é necessário que sejam considerados os seguintes fatores: A existência de áreas já cultivadas

com florestas com pinus na região foi um atrativo para a implantação da unidade industrial de peletização, pois tal fator facilita o fornecimento de matéria prima (madeira).

Utilizamos o aproveitamento sustentável de uma série de resíduos de diferentes formatos e características que, em maior ou menor grau. Identificamos na região os seguintes resíduos

florestais e industriais: cascas, revestimento externo das toras podem ser aproveitadas para a geração de energia térmica em fornalha industrial no processo de produção de pelllets.

A matéria-prima utilizada na unidade industrial é proveniente de diversas fontes, resíduos florestais, industriais e plantações florestais de cunho energético de rápido crescimento.



Aproveitamento dos resíduos florestais. No Brasil os resíduos resultantes das operações de colheita florestal geralmente são

deixados na floresta como galhos e ramos, parte superior das árvores, toras que não atingem dimensões necessárias mínimas de uso

ou de valor comercial.

O melhor sistema de aproveitamento dos resíduos florestais é através do enfardamento que apresenta vantagens logísticas,

confiabilidade, alta disponibilidade operacional, maior controle do processo, produção em escala e impactos ambientais reduzidos. O

sistema de aproveitamento de resíduos se integra de maneira simples ao sistema de colheita de madeira, pois a extração e o

transporte podem ser realizados com os equipamentos convencionais.

ABIB BRASIL SUSTENTABILIDADE RESÍDUOS FLORESTAIS Os resíduos florestais e industriais que

utilizamos para o processo industrial

(geração de energia térmica) podem ser

classificados em resíduos do manejo

florestal e tratos silviculturais

(referentes a desbastes e desramas,

geralmente realizados em florestas de

Pinus e desbrotas em florestas de

Eucalyptus), resíduos da colheita

florestal (galhos, topos, cascas e outros

resíduos) e resíduos do beneficiamento

da madeira (gerado na indústria de base

florestal, como cascas, resíduos de

serrarias e industrias de chapas de

maneira, licor negro gerado na

produção de celulose pelo processo

Kraft).

Conclui-se que menos de dois terços de

uma árvore são retirados da floresta

para a comercialização, ou seja, cerca

de 33% da massa de uma árvore são

deixados na floresta por ocasião da

colheita.

E há perdas de madeira durante as

operações da colheita, que giram em

torno de 8 a 10%.



Os cavacos ou a biomassa residual referem-se àqueles

resíduos da padronização do comprimento e da largura

das peças (refilo), que são as aparas das pontas e

laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou

outras peças de seções quadradas e retangulares. Este

resíduo tem uma significativa aceitação para o processo

industrial.

As costaneiras são as peças externas obtidas quando do

processamento primário das toras de madeira. As

costaneiras têm sido utilizadas como lenha para a

produção de energia da mesma forma que os cavacos.

No caso da unidade industrial, as costaneiras são

selecionadas, dimensionadas e refiladas para que

possam ter tal uso. Sendo costaneiras, biomassa ou

cavaco sujo foram utilizados na geração de energia –

fornalha industrial.

O woodchips ou cavaco limpo para o processo industrial

direto de produção de pellets.

A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra

de redução na tora, formada por pequenas partículas de

madeira cujo volume é significativo. É a principal

matéria-prima para a produção de pellets.

Micro-pó ou Maravalha como sendo aqueles resíduos do

aplainamento das peças de madeira após o seu

desdobro. É um resíduo mais comum nas indústrias de

beneficiamento da madeira, em geral, realizado somente

com a madeira seca. O beneficiamento através da plaina

é realizado em uma linha de produção junto à serraria

gerando a maravalha, que mistura-se com a serragem do

desdobro nos pátios da serraria ou nos silos de

armazenamento de resíduos. É uma matéria-prima para

o processo de pellets.



Para o processamento industrial na unidade

de pellets utilizamos a matéria-prima na

região como:

Cavaco sujo - partículas com dimensões

máximas de 50 × 20 mm que na região é

composta por (costaneiras, refilos e outros

resíduos) que chegam a 30% do volume

total de matéria-prima utilizada no processo

de geração de energia térmica industrial

(fornalha).

Cavaco limpo - partículas com dimensões

máximas de 50 × 20 mm que na região é

composta por (lenha e tora fina limpa e

aparas) que chegam a 30% do volume total

de matéria-prima utilizada no processo

industrial de produção de pellets.

Micro-pó, Maravalhas e cepilhos – resíduos

com dimensões de 0,5 a 2,0 mm que

utilizamos diretamente no processo

industrial e que chegam a 18% do volume

total de matéria-prima.

serragem - partículas de madeira com

dimensões entre 0,5 e 2,5 mm que

utilizamos no processo industrial e que

chegam a 22% do volume total de matéria-

prima utilizada no processo de produção de

pellets.



REFINAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE WOODPELLETS 

A primeira fase do processo industrial da Biopellets envolve a da refinação. A matéria-prima a ser utilizada no processo industrial deve ser de origem florestal (processo de extração

florestal, biomassa residual como galhos, copa, descarte, tora fina e de menor diâmetro ou lenha), fins energético (floresta plantada com curta rotação de biomassa) ou industrial

(resíduos do processo de madeira e serraria) para o processo industrial.

A biomassa e a casca devem ser utilizados no processo de geração de energia térmica e vapor (fornalha industrial).



DIRETRIZES DE ORDEM TÉCNICA NO DESENVOLVIMENTO DA MAIOR UNIDADE INDUSTRIAL  DE PRODUÇÃO DE PELLETS NO BRASIL PELA 

BRASIL BIOMASSA 

A Brasil Biomassa e Energia Renovável com a sua capacidade técnica e experiência consolidada no desenvolvimento de 34 projetos

sustentáveis no Brasil, Estados Unidos e Europa foi contratada para a implantação da unidade industrial de Biopellets.

Com enfoque multidisciplinar, a empresa realizou os estudos do plano de negócio, project finance plano diretor e de viabilidade e

planejamento estratégico e o mapeamento de fornecimento e tipo de matéria-prima, estruturação da unidade industrial com a otimização

dos processos de produção, elaboração de engenharia, fabricação e construção de sistema de processos e da planta industrial de última

geração em pellets, com máxima eficiência, prazo de entrega e preços competitivos.

A planta industrial opera

ininterruptamente, requerendo um

contínuo abastecimento de biomassa

para a geração de energia térmica e de

woodchips ou cavaco limpo, micro-pó e

serragem para o processo industrial.

Por isso, os cavacos sujos e com casca

(para fins de biomassa para geração de

energia térmica) são estocados em

grandes pilhas no pátio de estoque

refrigerado (para uso contínuo em queima

industrial – fornalha) ou no silo de

armazenamento para a produção

industrial de pellets. Quanto menor o

tempo de estoque dos cavacos, menores

serão os riscos de geração de calor na

pilha.

Para a produção de cavaco na unidade da

madeira utilizamos os picadores

industriais que possuem lâminas ou

facas, geralmente acopladas em um disco

ou em um tambor, que cortam a madeira

com alta velocidade de rotação,

produzindo cavacos de forma e tamanho

uniformes e superfície lisa.

Estima-se que o consumo de energia de

um picador de disco no cavaquemento de

madeira seca é duas vezes maior do que

no de madeira verde.
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Foram desenvolvidos pela Brasil Biomassa uma série de estudos técnicos e econômicos para dimensionamento do módulo industrial (10

ton./hora de produção) para o volume de produção economicamente viável para a produção de pellets utilizando-se de uma análise de

viabilidade econômica e definindo-se os investimentos através da elaboração de uma matriz parametrizada de custos dos equipamentos,

instalações complementares e construções da planta industrial, além da parametrização de custos operacionais da produção e transporte

de matéria-prima, custo estimativo de manutenção, custo de matéria-prima, impostos, faturamento previsto, análise de risco de mercado,

analise SWOT, e outros para a análise de retorno do investimento pelo agente financiador e a disponibilização de recursos previstos.

Pátio de Recepção e Silo de

Armazenamento de Matéria-Prima: A

matéria-prima é adquirida localmente

uma vez que, devido à sua reduzida

densidade, o seu transporte em grandes

distâncias torna-se dispendioso.

A unidade industrial trabalha

continuamente, é necessário assegurar a

existência de estoque de matéria-prima, o

que acontece através da existência de

dois locais (pátio aberto e silo de matéria-

prima) na unidade industrial.

De modo a definir as orientações para a

recepção da matéria-prima entregue na

unidade industrial e para controlar a

quantidade e assegurar a qualidade

elaboramos um procedimento

operacional de recepção de matéria-

prima que descreve a necessidade de

efetuar a pesagem dos caminhões e de

efetuar uma "inspeção visual" à carga.

Para definir as orientações para a

pesagem dos caminhões que transportam

a matéria-prima para a Biopellets, foi

elaborada a instrução de trabalho

pesagem dos caminhões matéria-prima.
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Nosso plano de negócios contemplou os seguintes assuntos: estudos preliminares, dados societário, localização da unidade industrial,

planejamento estratégico na logística de transporte e marítima, diagnóstico da base florestal e quantitativo residual, avaliação técnica da

matéria-prima (laudos de laboratório), mapeamento estratégico de insumos, explicação técnica do woodpellets, tecnologia industrial de

produção de woodpellets, avaliação detalhada de todos os equipamentos industriais, análise swot dos equipamentos industriais, projeto

de engenharia e automação industrial, fontes de financiamento dos equipamentos industriais, qualificação industrial e a certificação do

pellets dentro das normas internacionais, mercado nacional de produção e consumo, dados técnicos dos equipamentos nacionais

(queimadores industriais e caldeiras) para o uso de pellets, mercado internacional de produção e consumo, incentivos fiscais, crédito de

carbono, estratégia e marketing nacional e internacional de venda da produção industrial, dados de exportação, análise swot de pellets,

project finance e análise econômica de produção de pellets.

De modo a controlar as quantidades de

matéria-prima fornecidas pelos

fornecedores, todos os caminhões são

pesados na entrada das instalações da

empresa e na saída, ou seja, antes e após

o descarregamento e classificados quanto

à matéria-prima fornecida.

Deste processo resulta um documento de

pesagem onde consta a seguinte

informação: nome do fornecedor, data de

fornecimento, tipo de material e

quantidade fornecida.

Deste processo resulta um documento de

pesagem onde consta a seguinte

informação: nome do fornecedor, data de

fornecimento, tipo de material e

quantidade fornecida.

De forma a controlar e assegurar a

qualidade da matéria-prima

recepcionada, todas as cargas são

sujeitas a uma inspeção visual, efetuada

pelo Supervisor de Logística Interna.

Caso ocorra algum problema acerca da

qualidade da matéria-prima, existe um

registro no documento de pesagem

refletindo na aplicação de um desconto

na quantidade referida na nota de venda e

na respectiva fatura de pagamento.
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Estudo de viabilidade econômica industrial. Foram desenvolvidos por nossa equipe multidisciplicar uma série de estudos técnicos e

econômicos para dimensionamento do módulo industrial (10 ton./hora de produção) para o volume de produção economicamente viável

para a produção de pellets utilizando-se de uma análise de viabilidade econômica e definindo-se os investimentos através da elaboração

de uma matriz parametrizada de custos dos equipamentos, instalações complementares e construções da planta industrial, além da

parametrização de custos operacionais da produção e transporte de matéria-prima, custo estimativo de manutenção, custo de matéria-

prima, impostos, faturamento previsto, análise de risco de mercado, analise SWOT, e outros para a análise de retorno do investimento

pelo agente financiador e a disponibilização de recursos previstos. Neste estudo, contemplamos as alternativas sobre investimentos para

a produção de pellets de madeira.

Quando o fornecedor entrega, pela

primeira vez, matéria-prima na unidade

industrial (primeiro fornecimento)

recolhemos uma amostra que é enviada

para um laboratório de biomassa para

elaboração de um laudo técnico do

produto.

Pátio para a picagem da matéria-prima. É

neste setor que se inicia o processo

industrial de picagem industrial da

matéria-prima dividido em duas linhas

distintas:

a) Processo de descascamento da tora

fina ( retirada da casca pois origina

um aumento no teor de cinza no

produto final) e

a) Processo de picagem industrial da

matéria-prima para a utilização na

produção de pellets.

A madeira com granulometria menor é

transportada para o silo de

armazenamento de matéria-prima.

ABIB BRASIL PÁTIO DE PICAGEM DE MATÉRIA-PRIMA  



Um ponto fundamental que trabalhamos para a implantação da unidade industrial foi a garantia de fornecimento de matéria-prima.

Trabalhamos também na fase de avaliação e justificativa técnica da localização da área industrial a partir da conceituação dos balanços

hídricos agrícola e industrial; da localização dos recursos naturais, topografia local, das vias de acesso à área industrial, para a escolha

do melhor local de implantação da unidade industrial.

Nesta fase, foi elaborada uma planta geral básica, incluindo as vias internas de circulação, edifícios industriais, obras de apoio, de forma

que foi identificado uma necessidade (pré-dimensionamento) de área total para implantação da unidade industrial.

A uniformização da matéria-prima é

importante para o processo industrial e

uma preparação preliminar (inclusive com

a separação da matéria-prima e uma

secagem natural) pode ajudar no

desenvolvimento do projeto (melhorar a

performace de produção e minimizar o

consumo energético de produção). Nesta

fase temos que selecionar a matéria-

prima para o processo industrial.

A matéria-prima, conforme o seu estado

de picagem industrial deve passar para

uma fase de moagem que consiste, na

diminuição do tamanho do cavaco e a

homogeneização na uniformização da

matéria-prima, que no futuro constituirá

os pellets. Esta tarefa é levada a cabo

mediante a utilização de um Moinho

Martelo que funciona por meio de um

motor elétrico.

Em fase seguinte, 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(alimentação automático)

para o processo industrial de peletização.

ABIB BRASIL UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA  



Levantamento das informações locais para avaliações e estudos preliminares. Trabalhamos ainda na verificação da viabilidade de uso do

solo e outras informações levantadas e avaliadas como as relativas à disponibilidade energia elétrica pela concessionária local, distância

da rede elétrica até o local previsto para a implantação; topografia da área industrial (levantamento plani-altimétrico da região) e

avaliação das vias de acesso ao local de implantação que levamos em consideração. Desenvolvemos o plano incluindo os estudos gerais

preliminares de viabilidade de uso do solo e estará sendo contemplado todo o aspecto legal da viabilidade na implantação do projeto

através de certidões de uso do solo requerido aos órgãos públicos Municipal, Estadual e Federal, para que não tivessemos riscos de

efetuar investimentos na aquisição de equipamentos e outros, sem a certeza da autorização prévia pela autoridade competente quanto à

implantação da unidade industrial, assim como no uso dos recursos naturais disponíveis.

Moagem de matéria-prima verde: Trata-se

da fase na qual a madeira já triturada

(cavaco) é reduzida a partículas de menor

dimensão, ficando semelhante a

serragem e o micro-pó.

Para o efeito, utilizamos de moinhos de

martelos Posteriormente, o material é

transportadora até o silo.

Controle do Processo. A usina produz

pellets para o mercado industrial e

doméstico (residencial).

Consoante o tipo de produção,

adaptamos o processo produtivo,

designadamente, a matéria-prima

utilizada (os pellets para o mercado

doméstico não podem resíduos florestais

e casca na sua produção) e os

equipamentos envolvidos (na produção de

pellets para o mercado doméstico toda a

tora deve passar no descascador, pois a

casca promove um aumento do teor de

cinzas).

De acordo com o tipo de produção e as

entradas de matéria-prima, o supervisor

de logística interna define e informa o

operador, quais os tipos de matéria-prima

(silo) devem ser transportadas para o

processo de moagem e secagem

industrial.

ABIB BRASIL MOAGEM DE MATÉRIA-PRIMA VERDE



Coleta de amostra dos tipos de matéria-prima e a contratação de laboratório de biomassa florestal para o desenvolvimento de laudo técnico da matéria-prima (composição química,

umidade, teor de sílica e tamanho da fibra).

Desenvolvimento de uma amostra técnica do produto – pellets para a elaboração de laudo técnico do laboratório de biomassa da Universidade Federal do Paraná e do IPT –USP em

São Paulo (composição química, umidade, poder calorífico superior e inferior e comentários).

Além do controle de matéria-prima

temos ainda o controle do processo

produtivo desenvolvido pelo operador

técnico (unidade automatizada).

Ele faz uma avaliação periódica da

produção visando a estabilidade do

processo industrial e a qualificação

do produto final.

Avalia com os equipamentos o teor

de umidade do produto (coleta e

laudo técnico e o controle interno), o

processo (saída da matéria-prima do

silo de armazenamento, silo de

matéria-prima refinada para o

processo de secagem) e a saída para

o processo de peletização.

Consoante os resultados obtidos, o

operador na sala de comando poderá

alterar os parâmetros de produção,

de modo a obter o produto dentro da

qualidade de exportação

ABIB BRASIL CONTROLE  PRODUTIVO INDUSTRIAL 



GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E SECAGEM INDUSTRIAL 

Em fase seguinte, 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) passando para a secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento

(sistema de alimentação automático). Previamente o material deve passar por um filtro que permite a reclassificação das partículas de acordo com o tamanho. As partículas não aptas

são devolvidas à trituração, as que são aceitáveis são depositadas numa mesa doseadora que regula a entrada do material na peletizadora, que deve garantir um fluxo contínuo e

uniforme de material. Passamos pelo processo industrial de secagem da matéria-prima.



Plano Diretor para unidade industrial. Fizemos um dimensionamento dos principais equipamentos industriais (usina da madeira, preparação, moagem, secagem, peletização,

resfriamento e embalagem) 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, tomando-se por base as características da matéria-prima existente na região e, levando-se em consideração também, o período útil industrial (PUI)

na região.

Trabalhamos ainda com os fatores de custos e a disponibilidade de matéria-prima, indicadores relativos à localização da unidade, análise do potencial de mercado, etapas do processo

de produção industrial, análise econômica de uma unidade industrial, custos de produção, custos de mão-de-obra, custos energéticos e de manutenção dos equipamentos, custos

associados à distribuição de pellets, custos gerenciais e de produção, custos do transporte da matéria-prima e do produto final. Desenvolvimento de uma ferramenta de análise e

projeto com informações em planilha financeira dos custos de matéria-prima, produção e investimentos.

Secagem Industrial. A secagem é a etapa

que consome mais energia na produção

de pellets.

Este setor é o responsável pela extração

da água existente na matéria-prima. A

energia térmica necessária a este

processo provém de uma fornalha na qual

é queimada a biomassa (resíduos

florestais e industriais e cascas). Este

setor inclui dois equipamentos principais:

uma fornalha pirolítica e um secador

industrial.

A energia térmica proveniente da fornalha

aquece o secador de tambor rotativo.

Devido às elevadas temperaturas

envolvidas, a umidade existente na

matéria-prima vaporiza (sendo libertada

para a atmosfera) enquanto a matéria-

prima seca é transportada para a

unidade de pelletização (silo de

armazenamento de matéria-prima seca).

ABIB BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA



A Brasil Biomassa desenvolveu a indústria brasileira de equipamentos industriais certificados. Elaboramos 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. Porcentagens de participação dos custos no total do investimento previsto. Trabalhamos na elaboração de uma planilha geral com a participação

dos grupos de custos com identificação dos itens de maior importância no empreendimento, para a visualização e tomadas de decisão do empreendedor quanto ao investimento

industrial. A BBER IBEP é uma empresa certificada ASME, fornecedora de soluções em processos e equipamentos com diferencial técnico, capazes de proporcionar garantia

processual e de performance. Atua na fabricação de equipamentos sob encomenda, projetados via engenharia e de empresas parceiras. Agrega tecnologia e diferencia-se no mercado

de pellets pela implementação de soluções e tecnologias adquiridas através de acordos e parcerias, que normalmente são feitos com empresas lideres globais detentoras de

tecnologias mundialmente consagradas. Utiliza-se de tecnologia nacional para atender ao mercado de pellets com o financiamento 100% bancos de fomentos e comerciais no Brasil.

O índice máximo de umidade permissível

na entrada da peletizadora é estimado ao

redor de 12-14%.

Como a matéria-prima costuma

apresentar um conteúdo de umidade

superior a 50%, torna-se necessário antes

da sua utilização, reduzir o valor de

umidade através de sistemas de secagem.

O secador necessita um gerador para

produzir ar quente (fornalha).

Podemos usar os resíduos de biomassa,

casca, lenha ou gás natural como

combustível para atear o gerador térmico

da fornalha para o processo de secagem.

O secador industrial diminui a umidade

por meio de um fluxo contínuo de ar

quente com um consumo médio de

energia de 1MW/ton de material seco.

ABIB BRASIL FORNALHA E SECAGEM INDUSTRIAL 



A Brasil Biomassa possui know how de produção de equipamentos industriais e atuação e equipe qualificada para dimensionar, projetar e implantar fábricas completas em sistema

"turn key" para produção de bio woodpellets. A empresa está preparada para fabricação de equipamentos em aço carbono e aço inox, incluindo ligas especiais. Possui área e

ferramental exclusivo para a fabricação de equipamentos industriais de pellets. Possui um departamento de engenharia altamente qualificado com colaboradores que trazem uma

bagagem rica em experiências e conhecimentos. Atua com as tecnologias mais avançadas em softwares de apoio, e desenvolve 100% dos projetos em plataforma 3D. Avaliação

técnica dos equipamentos industriais e o planejamento estratégico da unidade industrial. Desenvolvimento de uma avaliação da melhor alternativa de produção dos equipamentos

industriais. Apresentação de orçamento financeiro para a aquisição dos equipamentos industriais. Análise SWOT dos equipamentos Industriais.

Conceituação dos sistemas operacionais da planta. Através da nossa equipe multidisciplinar de engenharia e com apoio da indústria de equipamentos, fizemos os estudos dos

sistemas elétricos inclusive as automações; tubulações e acessórios; e outros sistemas que foram adotados no projeto, com definição do nível de automação para a operação da

planta, através de memoriais descritivos e especificações técnicas.

A temperatura dos gases no momento da

entrada no secador é de 550ºC, com uma

velocidade de 2 m/s, que é produzida por

um ventilador centrífugo com dois

ciclones decantadores de partículas.

Da produção total de material que é

seco, o secador consome uma média de

20,5% do material que é utilizado como

combustível enquanto que os 79,5%

restantes correspondem a matéria-prima

seca pronta para ser utilizada, por isso

deve sempre ser utilizado a biomassa

residual ou a casca.

Após a secagem, o material, já com os

níveis de umidade pretendidos (14%), é

novamente triturado (nova refinação)

para ser homogeneizado relativamente à

dimensão, através de moinhos de

martelos, localizados no pavilhão

denominado por sistema de moagem

seca.

.

ABIB BRASIL SECAGEM INDUSTRIAL WOODPELLETS



Estimativa preliminar de custos: Nossa empresa organizou um processo nacional de tomada de preços (empresas nacionais e internacionais com equipamentos qualificados de

produção industrial) e abertura de carta convite (para elaboração dos orçamentos industriais) contendo todos os equipamentos industriais; tubulações e bombas; instalações elétricas;

construção civil; montagens eletromecânicas; gerenciamento; projetos; transporte. Através do dimensionamento básico desenvolvido pela Brasil Biomassa com os principais

equipamentos e conceituações, elaboramos um pré-custo de implantação industrial por setor (usina da madeira; pátio de recepção; preparo e refinação da matéria-prima; moagem da

matéria-prima; sistema de geração de vapor e aquecimento por fornalha e secagem industrial; sistema de peletização e resfriamento, sistema de estocagem, armazenamento e

embalagem e expedição), cotando-se as principais unidades industriais, e, tomando-se por base, parâmetros de consumo de insumos e energia 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 veio em

nortear a decisão para aquisição dos equipamentos e obras de valores com maior significado no empreendimento (redução de 30%).

Para uma preparação final com qualidade

suficiente para o processo de peletização,

devemos desenvolver uma segunda fase

de refinação da matéria-prima para uma

alimentação industrial. Esta fase inclusive

se aproveita a matéria-prima seca como a

serragem e o pó com umidade máxima de

12%. As partículas resultantes do

processo de homogeneização devem

apresentar uma granulometria

aproximada de 1mm para poder ser

processada e é um dos parâmetros

fundamentais para decidir o sistema de

alimentação da linha. Em caso da

utilização do pó-de-maravalha ou

serragem seca (máximo 14% de umidade)

temos um módulo industrial de entrada do

produto (passar apenas por uma

refinação para o processo de peletização).

Esta matéria-prima (serragem seca ou pó

de maravalha) proveniente da indústria de

madeira transformadora.

ABIB BRASIL PREPARAÇÃO E SECAGEM INDUSTRIAL



PROCESSO INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO 

Em fase seguinte, 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.



Project Finance e Plano de Investimentos. Um Plano de investimento para a unidade envolvendo os custos de infra-estruturas de engenharia, construção civil, investimento em

equipamentos investimento em Caminhões para distribuição, investimento necessário para as várias capacidades de produção, Despesas trabalhistas e tributárias, energia,

depreciação, plano de vendas interna e exportação, valor atual líquido (VAL); taxa interna de rentabilidade (TIR) e período de retorno do investimento (PRI).

Financiamento dos Equipamentos Industriais. Todos os equipamentos industriais, construção civil e engenharia, capital de giro e adicionais foram contemplados com uma linha

especial Finame com o prazo de 144 meses de pagamento com dois anos de carência e uma taxa de juros anual de 3,5%.

A Brasil Biomassa estruturou o projeto de financiamento (equipamento credenciado e o financiamento deferido pelo BNDES) aumentado viabilidade econômica do projeto industrial.

Sistema de Pelletização. Após passar

pela última refinação na unidade

industrial de biopellets, o material é

prensado, originando-se um granulado de

madeira, geometricamente cilíndrico, com

diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento

entre 20 e 40 mm.

No processo de prensagem é necessário

um aquecimento até temperatura de 120-

130 ºC (com recurso a vapor seco). Ao

aquecer, a lignina da madeira torna-se

mais plástica, promovendo a agregação

das partículas, sem que haja necessidade

de adicionar materiais adesivos (apenas

aditivo natural) .

A matéria-prima é pressionada a alta

pressão e os pellets são cortados, no

comprimento desejado, do lado de fora da

matriz.

ABIB BRASIL SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL



Crédito de Carbono. Desenvolvemos um estudo da viabilidade para o enquadramento do sistema de produção (uso e consumo) no mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), pois

utilizamos o aproveitamento de resíduos florestais e industriais na geração de energia térmica da planta e na produção final. A unidade utiliza como combustível (fornalha) os resíduos

florestais e industriais. Por meio desta configuração, a unidade não utilizaa óleo diesel ou outra fonte de energia (apenas o vapor) contribuíndo pela a diminuição da emissão de GEE

com o uso sustentável da biomassa florestl e residual. O projeto promove a redução de um passivo (florestal e industrial) e da poluição ambiental. A opção inovadora da empresa é

considerável, já que se trata de região remota e não há outros empreendimentos do tipo no local. Conclui-se que as características físico-químicas dos pellets produzidos

apresentaram características desejáveis para fins energéticos. Para cada tonelada de pellets utilizada para geração de energia deixa-se de emitir 1,5787 ton.CO2, em relação ao

diesel, sendo uma atividade elegível como projeto de MDL e que contribui para a diminuição dos gases de efeito estufa na atmosfera. Além da redução de emissão de CO2 com o uso

de pellets a partir de resíduos, evita-se também a emissão de gás metano (CH4), outro gás de efeito estufa, que seria liberado através da decomposição dos resíduos

Uma vez na peletizadora o material

triturado e moído é acondicionado

mediante o uso de vapor, que contribui

para a umidificação superficial, atuando

como lubrificante no processo de

peletização. Assim, a adição de vapor

contribui para que o aglutinante natural

das fibras da madeira, a lignina, atue com

maior facilidade sobre as fibras que

compõem os pellets.

A maioria dos equipamentos utilizados na

peletização, incluem os seguintes

componentes: Sistema de alimentação;

Câmara de mistura; Matriz perfurada e

rolos de pressão; Máquina principal;

Engrenagem redutora e Chassis. O

consumo de energia nesta etapa situa-se

próximo de 5 kW/ton. É prevista a

instalação de um sistema auxiliar de

aspiração geral de pó com filtros finais de

tratamento de ar emitido na atmosfera.

ABIB BRASIL PELETIZADORA INDUSTRIAL 



Estudos de co-geração de energia elétrica. Trabalhamos também com estudos preliminares para determinação da demanda e produção de energia elétrica com a utilização de

turbogeradores agregado ao sistema de aproveitamento de vapor (co-geração de energia).

Certificação Nacional e Internacional do Produto Final. Desenvolvemos a estratégia de dequação da planta industrial de produção de pellets de madeira dentro da norma européia EN

14961 (Certificação de pellets de madeira para fins de geração de energia térmica residencial). Foi desenvolvido um plano de controle, inspeção e de ensaio em todo o ciclo produtivo

de modo que a empresa teve que cumprir todos os requisitos de qualidade. Nossa estratégia de trabalho começou pela constatação de quais os requisitos a cumprir e a implementar

de modo a obter a Certificação de Pellets para aquecimento através da análise da Norma Européia EN 14961-2. Pela análise da Norma, concluiu-se que seria necessária a elaboração

e implementação de Procedimentos ou Instruções de Trabalho para os seguintes setores: Recepção de matéria-primas; controle do processo industrial; controle dos pellets produzidos;

sistema de armazenamento e embalagem de pellets e o sistema de expedição de pellets ensacado ou a granel

A usina de peletização da biopellets

possui as seguintes características. Seu

sistema de lubrificação tem um

monitoramento e fiscalização do sistema

controlado por um microcomputador.

Quando a temperatura de rolamento

exceder o nível normal, o

microcomputador irá iniciar o sistema de

auto-lubrificação para lubrificação.

Assim, a função simples dos rolos é

garantida.A engrenagem de acionamento

é um mecanismo de transmissão de

precisão feito. Em comparação com o

método de fixação de parafuso

convencional, o método de fixação da

braçadeira inovativo para o molde de anel

aumenta a velocidade de descarga. Deste

modo, a capacidade da engrenagem é de

10% a 15% maior do que a estrutura de

transmissão da correia.O molde de anel e

o rolo do equipamento de peletização são

finamente usinado com aço.

ABIB BRASIL PROCESSO DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL



Plano de Marketing e Venda Internacional. Definido a aquisição dos equipamentos industriais e o pedido de financiamento, apresentamos um 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.

Elaboração de contratos internacionais, LOI, BCL, proposta comercial de venda do produto e envio de amostra aos players comerciais.

Temos assinado um contrato internacional para a aquisição de toda a produção industrial de pellets da Itália com o preço de 140 €/Ton ex-works (na planta) ou de 168 €/Ton FOB

Porto ou o valor de 230 €/Ton CIF Itália.

Entretanto, eles são processados por um

método de tratamento térmico inovativo,

isto é, o tratamento de carburação

aumenta a profundidade da superfície

dura para 2 mm. Isto certifica-se que as

propriedades anti-abrasão da matriz tipo

anel e do rolo são melhoradas por um

fator de dez.

Processo de resfriamento. Após

peletização, a temperatura da madeira é

normalmente cerca de 60 a 80 graus

Celsius, e o teor de umidade é de cerca de

15%.

Em seguida, a máquina de resfriamento

tem de ser utilizada para reduzir o teor de

umidade para 7 %, 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.

ABIB BRASIL PROCESSO RESFRIAMENTO INDUSTRIAL



Project finance final e o resultado positivo da unidade de produção de pellets. O Fluxo de caixa projetado para recuperação do investimento a ocorrer em 2,1 anos. O payback simples

foi de 2,3 anos para recuperar o investimento inicial. O método do payback descontado, precisa de 2,6 anos.

A TIR deste cálculo apresentou 43,81%. O valor percentual foi maior que (k) custo de oportunidade, o que torna aceito o projeto. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por

apresentar diversas entradas de capital e o maior fluxo de saída no valor residual estimado da empresa, o que leva a recuperação do investimento a ocorrer em 2,1 anos.

Conclui-se que: O Projeto para a implantação da unidade industrial de Wood Pellets é totalmente viável já que apresenta um valor atual líquido positivo e uma taxa interna de retorno

acima do custo de capital A análise econômica demonstrou que a taxa interna de retorno (TIR) tem suas taxas bem acima do patamar do negócio sendo o valor presente líquido (VPL)

positivo, o que credencia a opção a ser implantada.

Esta corrente é gerada por

ventiladores mecânicos que

funcionam acionados por energia

Este sistema é muito importante no

processo de fabricação de pellets,

pois contribui para que a lighina da

madeira alcance o seu maior

potencial aglutinante, fator

fundamental para que os pellets

mantenham a sua nova forma.

Durante o resfriamento, os pellets

tornam-se rígidos e perdem

umidade podendo chegar a 6,0%.

ABIB BRASIL RESFRIAMENTO INDUSTRIAL E CONTROLE



Seis condições são importantes

para ter uma boa pressão e, em

seguida, uma boa qualidade de

pellets:

A correlação entre a qualidade da

matéria-prima, a capacidade de

compressão da máquina e o

processo de compressão própria.

Alta Capacidade da matriz da

peletizadora. Superfície e o

material da matriz e do rolo

compressor.

O cumprimento e o diâmetro das

fendas na matriz.

A espessura da camada de

matéria-prima e a espessura do

material o qual é peletizado.

Compressão de frequência - ou

seja, a velocidade de rotação do

rolo.

A distância entre o bloco e o rolo

compressor afeta a qualidade

dos pellets, o desgaste das

máquinas e o consumo de

energia no processo.



Quando a receita da unidade industrial de produção de pellets se iguala ao custo total de produção, não se tem lucro nem prejuízo. Esse é

o ponto de equilíbrio operacional e representa a capacidade mínima operacional da planta. Para se ter lucratividade na empresa, deve-se

trabalhar acima dessa capacidade operacional da planta. O cálculo do ponto de equilíbrio operacional (PE) utilizou o custo fixo anual (CF),

o custo variável anual (CV) e a receita total (RT) operando a 100% da capacidade anual. Onde comprovamos que existe desde a fase

preliminar de produção industrial e a venda direta do produto. Como os investimentos serão em estrutura industrial e um período de dois

anos de carência, o ponto de equilíbrio é positivo desde a implantação da unidade industrial. A companhia implantou a unidade industrial

com o objetivo de exportação de toda a sua produção industrial para a Europa. Os investimentos estão focados na redução de custos

(variável) e pelo aumento natural da demanda. É intenção da Companhia assegurar uma maior variedade de matéria-prima assegurando

disponibilidade e oportunidades. Será feito pequeno investimento em 2014 para a implantação da unidade industrial enquanto em 2015

a companhia será auto-suficiente para a expansão final.

Sistema de controle dos pellets

produzidos. De modo a controlar a

qualidade dos pellets produzidos pela

unidade industrial são realizados ensaios

ao produto em Laboratório de Biomassa e

Bioenergia de acordo com o

procedimento operacional – controle de

produto.

A nível interno temos o recolhimento pelo

operador da sala de comando, de acordo

com o procedimento operacional para o

recolhimento de amostra para os ensaios.

Recolhe-se uma amostra a cada 4h de

produção, sendo controlados os seguintes

parâmetros:

Teor de umidade em conformidade com a

Instrução de Trabalho - Teor de umidade

de Pellets

Durabilidade em conformidade com a

Instrução de Trabalho Teor de

durabilidade mecânica dos Pellets.

Densidade aparente em conformidade

com a Instrução de Trabalho sobre a

densidade aparente dos Pellets.

Percentagem de Finos em conformidade

com a Instrução de Trabalho para a

determinação da granulometria dos

pellets.

Dimensão dos pellets em conformidade

com a Instrução de Trabalho para a

determinação do diâmetro e comprimento

dos Pellets.

ABIB BRASIL CONTROLE DOS PELLETS PRODUZIDOS 



Project finance final e o resultado positivo da unidade de produção de pellets. O Fluxo de caixa projetado para recuperação do

investimento a ocorrer em 2,1 anos. O payback simples foi de 2,3 anos para recuperar o investimento inicial. O método do payback

descontado, precisa de 2,6 anos. A TIR deste cálculo apresentou 43,81%. O valor percentual foi maior que (k) custo de oportunidade, o

que torna aceito o projeto. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por apresentar diversas entradas de capital e o maior fluxo de saída

no valor residual estimado da empresa, o que leva a recuperação do investimento a ocorrer em 2,1 anos.

Conclui-se que: O Projeto para a implantação da unidade industrial de Wood Pellets é totalmente viável já que apresenta um valor atual

líquido positivo e uma taxa interna de retorno acima do custo de capital A análise econômica demonstrou que a taxa interna de retorno

(TIR) tem suas taxas bem acima do patamar do negócio sendo o valor presente líquido (VPL) positivo, o que credencia a opção a ser

implantada.

Na unidade industrial desenvolvemos o

sistema de controle de qualidade de

produção industrial.

A nível externo o operador recolhe

amostras por semana de pellets para

uma avaliação e controle do teor de

cinza (produção de pellets).

Todas as informações são

diagnosticada pelo responsável pela

qualidade e enviada para o gerente

operacional que definem ações e

medidas corretivas com o objetivo de

diminuir o teor de cinza e de sílica no

produto final (sistema de

peneiramento e adequação do produto

a qualidade internacional).

Segundo a Norma EN 14961-2, os

equipamentos de teste devem ser

adequados para inspecionar os pellets

produzidos.

Deste modo, os equipamentos

utilizados no controle interno são

submetidos a uma avaliação em

procedimento de qualidade e ambiente

– controle dos dispositivos de

monitorização e mediação.

ABIB BRASIL RESFRIAMENTO INDUSTRIAL E CONTROLE



PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE PELLETS 

Os pellets, após serem resfriados e limpos, passam por um sistema de pesagem antes de serem confeccionados em sacos específicos personalizados ou em big bags. Este sistema de

ensacagem pode ser controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os pellets podem ser armazenados em silos ou inserir-se numa máquina de pesagem e

embalagem automática.

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 . São de fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo e ocupam um espaço inferior ao da lenha em cerca de 1/3. Para armazenar uma

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



Unidade de Armazenagem. Após

o processo industrial de

fabricação, os pellets são

armazenados em silos, para a sua

distribuição a granel, ou

introduzido em máquinas de

pesagem e de embalagem

automática, quando forem

comercializados em sacos.

Desde que armazenados em local

seco, os pellets não se degradam

com o tempo. Os pellets podem

ser empacotados em sacos de

papel de vários tamanhos ou

distribuídos a granel.

Uma vez que a empresa produz

pellets para o mercado industrial

e para o mercado doméstico, com

características de qualidade

diferentes, existe a necessidade

de impedir a mistura dos pellets

através do planejamento

adequado dos procedimentos de

operação e a possibilidade de

armazenamento em locais

diferentes. De modo a responder

a esta necessidade, temos uma

instrução de trabalho para

armazenagem e embalagem de

pellets.



Transporte de Pellets. O transporte é um

fator muito importante para manter a

economia na indústria de pellets. Por esta

razão as fábricas de peletização devem

estar localizadas o mais perto possível das

fontes de matéria-prima. Uma avaliação em

termos de logística de transporte é

importante para a viabilidade do projeto

industrial.

O transporte dos pellets não é perigoso e

nem gera autocombustão ao contrário do

que acontece com outros combustíveis. O

transporte dos pellets em sacos maiores

(big bags) é mais econômico, mas não

adequado para os pequenos consumidores,

sendo principalmente utilizados para

instituições que utilizem sistemas de

aquecimento de grande de escala.

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.

Expedição de pellets ensacado ou a granel.

Os pellets produzidos na unidade industrial,

para consumo doméstico podem ser

comercializados a granel, em paletes com

sacos de 15 Kg ou em big-bags.



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.



LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

Financiar a produção e a aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país e credenciados no BNDES; e o capital de giro associado à aquisição isolada de

máquinas e equipamentos. Beneficiários: Pessoas jurídicas, sociedades nacionais e estrangeiras, com sede e administração no Brasil, cooperativas, associações e fundações, de

acordo com os normativos do BNDES.

Condições operacionais. Limite de financiamento: Máximo de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); Participação: até 100% (cem por cento).

Prazos : Carência: até 24 (vinte e quatro) meses. Amortização: até 144 (cento e quarenta e quatro) meses.

Taxa de Juros: taxa fixa de juros de 4% (quatro por cento) ao ano.

Forma de pagamento Na carência: juros cobrados trimestralmente. Na amortização: prestações mensais e sucessivas.

O Brasil detém uma tecnologia avançada (certificação ISO 9001) de

equipamentos para a produção de pellets: Equipamentos Industriais para a

Planta de 05 ton. hora: Transporte Pneumático Composto por: Soprador,

Valvula Rotativa, Tubulação, Silo de Serragem e micro-pó, Comporta

Pneumática, Alimentador Rotativo, Moinho de Martelo, Transição Flexivel,

Caixa de Expansão, Transportador de Rosca Tubular, Valvula Rotativa, Exaustor,

Ciclone, Valvula Rotativa. Sistema de fornalha e secador industrial. Transporte

Pneumático. Composto por: Soprador, Valvula Rotativa, Tubulação, Silo de

Matériaprima, Comporta Pneumática, Rosca Alimentadora, Condicionador,

Peletizadora, Sistema de Lubrificação Automático para Peletizadora,

Centrifeeder, Guincho para Peletizadora, Estação Redutora de Pressão,

Alimentador Rotativo, Resfriador Contra Fluxo, Conjunto de Tubulação de

Resfriamento, Transportador de arrasto, Exaustores, Ciclone, Valvula Rotativa,

Elevador de canecas, Peneira vibratória, Valvula, Silo de Armazenamento de

Pellets, Registro cremalheira, Carregador de Big Bag, Conjunto de Interligação

de Produto e Sistema de Controle de Energia e Automação, Conjunto de

Estruturas de Sustentação, Conjunto Detector de Fagulhas composto por:

Valvula de Isolação, Cilindro e Engenharia. Montagem Mecanica e Automação



VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

Para a viabilidade de uma planta industrial é importante trabalhar com alguns tópicos do custo operacional de produção, segmentado nas principais etapas do processo de

peletização, envolvendo os custos de matéria-prima (no caso da produção industrial teremos um percentual menor que 35% pois vamos utilizar os resíduos florestais, industriais e

lenhosos) bem como os custos menores em termos de energia para secagem e moagem e resfriamento. Segundo dados do European Pellet Centre, nos Estados Unidos (41% das

plantas) e na Europa (52% das plantas) têm capacidade instalada inferior a 30 mil toneladas por ano. Sabe-se que há indústrias de pellets de madeira integradas diretamente com

serrarias e carpintarias, mas, mesmo quando não ocorre tal integração, os produtores se localizam próximos das plantas industriais com base florestal, devido à importância relativa

dos custos logísticos. A escala é limitada pela oferta de insumo local. No processo de fabricação dos pellets de madeira, bem como em qualquer atividade industrial, o custo de

produção unitário diminui com o aumento das unidades produzidas, em um determinado período de tempo. Os economistas chamam este conceito de economia de escala. Ao lado

comprovamos a eficiência na produção dos pellets é maximizada com o projeto que estamos implantando de dez toneladas de pellets por hora



VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

Análise de Sensibilidade. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por apresentar diversas entradas de capital e o maior fluxo de saída no valor residual estimado da empresa, o que

leva a recuperação do investimento a ocorrer em 2,6 anos. Conclui-se que: O Projeto para a implantação da unidade industrial de Wood Pellets é totalmente viável já que apresenta um

valor atual líquido positivo e uma taxa interna de retorno acima do custo de capital A análise econômica demonstrou que a taxa interna de retorno (TIR) tem suas taxas bem acima do

patamar do negócio sendo o valor presente líquido (VPL) positivo, o que credenciou a implantação da unidade industrial.

DADOS GERAIS 

Produção Mensal de Pellets

10 ton./hora – 24 horas – 25 dias 

6.000  Toneladas

Produção Anual de Pellets 

10 ton./hora X 24 horas X 25 dias X 12

72.000 Toneladas

Preço Base do Produto

FOB Porto

Ex Works Unidade Industrial Exportação 

RS 450,00 Tonelada

RS 400,00 Tonelada

Faturamento Bruto 

Mensal (Ex-works)

RS 2.400.000,00

Faturamento Bruto 

Anual (Ex-works)

RS 28.800.000,00

(RS 33.339.600,00)

EXPORTAÇÃO

PROJEÇÃO 

DE 

RESULTADOS

PARA 

EXPORTAÇÃO  

ITEM 2014-15 2016

1. Receita  33.339.600,00 35.006.580,00 

2. Custos de Operação 8.898.972,22 9.343.920,80

3. Amortizações 

Investimento Fixo

Financiamento 

3.681.951,14

(INVESTIMENTO 

ENGENHARIA 

TERRENO 

CONSTRUÇÃO)

3.681.951,14

(AMORTIZAÇÃO 

FINANCIAMENTO)

3. Resultado Operacional (1-(2-3)) 20.758.676,64  22.580.708,06 

4. Resultado antes Impostos (venda) 20.758.676,64 22.580.708,06 

5.Lucro Presumido

Impostos Diretos sobre a Venda 

1.977.038,28 2.075.890,19 

6. Resultado Líquido (4-5) 18.781.638,36  20.432.817,87 

7.Dividendos (5 % Lucro Líquido) 939.081,91 1.021.640.89 

8. Lucros Retidos (6-7) 17.842.556,45 19.411.176,98 

9. IRPJ Lucro (25%) 4.460.639,11 4.852.794,24 

10. Resultado Final 13.381.917,34 14.558.382,74



Ponto de Equilíbrio Operacional

Quando a receita da unidade industrial de

produção de pellets se iguala ao custo total

de produção, não se tem lucro nem prejuízo.

Esse é o ponto de equilíbrio operacional e

representa a capacidade mínima operacional

da planta.

Para se ter lucratividade na empresa, deve-se

trabalhar acima dessa capacidade

operacional da planta.

O cálculo do ponto de equilíbrio operacional

(PE) utiliza o custo fixo anual (CF), o custo

variável anual (CV) e a receita total (RT)

operando a 100% da capacidade anual.

Onde comprovamos que existe desde a fase

preliminar de produção industrial e a venda

direta do produto.

Como os investimentos serão em estrutura

industrial e um período de dois anos de

carência, o ponto de equilíbrio é positivo

desde a implantação da unidade industrial.



CAPEX 

A companhia deve implantar a unidade industrial com o objetivo de exportação de toda a sua produção industrial para a Europa.

Os investimentos estão focados na redução de custos (variável) e pelo aumento natural da demanda. É intenção da Companhia assegurar uma maior variedade de matéria-prima

assegurando disponibilidade e oportunidades.

O maior investimento está planejado em 2014-15 para a implantação da unidade industrial enquanto em 2016 a companhia será auto-suficiente para a expansão final.

Em 2016 a Companhia espera atingir um EBITDA de R$ 14.558.382,74

(deduzindo uma parcela do financiamento) com resultado positivo (mesmo com

o pagamento) combinado sua própria produção industrial (planejamento na

aquisição de matéria-prima e a otimização dos custos) e a venda industrial

para a Itália (tem recursos suficientes 2014-15-16) para o pagamento integral

do financiamento.

Em 2016 tem a previsão em alcançar um lucro líquido operacional superior em

função da estratégia direta de venda da produção industrial e do pagamento

integral do financiamento dos equipamentos .

O EBITDA tem um aumento nos próximo anos em função do planejamento

estratégico comercial.

Em 2018 a empresa deve ultrapassar o lucro líquido para quase RS

25.000.000,00 aumentado de forma significativa para a implantação de uma

segunda unidade industrial.

A estratégia de vendas tem um aumento da capacidade produtiva melhorando

assim seu EBITDA (37%)
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Método do Payback Simples (PBS) . O payback simples é o tempo necessário para recuperar o capital inicial investido, de acordo com o fluxo de caixa gerado no projeto a cada ano. O

resultado abaixo gerado no cálculo acima foi de 2,6 anos necessários para recuperar o investimento inicial.

MÉTODO DO PAYBACK DESCONTADO. O método do payback descontado, tem os mesmos fundamentos do simples, porém ele inclui o custo de oportunidade para medir o tempo de

retorno do capital investido. Como se percebe, precisa de 3,04 anos completos para recuperar o investimento inicial. Com este resultado, o projeto, já que atende a necessidade de

três anos para o retorno do capital investido projetado inicialmente.

MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) . A Taxa Interna de Retorno é uma das técnicas mais sofisticadas e utilizadas na análise de investimento de projetos. A TIR é como taxa de

desconto que torna nulo o valor atual líquido do investimento. A TIR deste cálculo apresentou 37,81%. O valor percentual foi maior que (k) custo de oportunidade.

MÉTODO DO ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE (IL) . Este método, é definido como o resultado de dividir a soma dos presentes retornos do projeto em questão, considerando a taxa requerida

(k) pelo seu custo inicial (I). Ou melhor, o Índice de Lucratividade mede o valor do projeto por unidade de custo na data inicial do fluxo de caixa do projeto. Ou seja, medir o valor que a

cada R$1,00 investido desde o início do projeto, gerará R$IL da soma dos presentes dos retornos. Isto demonstra que a cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 5 anos resultará

em R$ 4,55 o capital. O índice de lucratividade foi acima de $1, o projeto industrial é totalmente viável.

MÉTODO DO VALOR FUTURO LÍQUIDO (VFL) . O Valor Futuro Líquido resulta o valor monetário na data terminal do fluxo de caixa. O VFL compara todas as entradas e saídas de dinheiro

na data terminal do projeto, capitalizando os retornos futuros do fluxo de caixa (FC) com o custo de oportunidade (k). O VFL pega o valor do valor presente líquido (VPL) e multiplica pelo

custo de oportunidade ao quadrado do número de anos de análise do projeto. No presente caso o VPL foi maior do que zero o que é viável o presente projeto industrial.



MERCADO INTERNACIONAL DE CONSUMO WOODPELLETS 



O mercado global de pellets deve chegar a US$ 9 bilhões em 2020, segundo as informações de Michele Rebiere da Viridis Energy Inc no Congresso Pellet Supply Chain Summit

International Biomass Conference no Estados Unidos. " O maior mercado de consumo na Europa com mais de 20 milhões de toneladas em 2013 para uso industrial e residencial" e

"deverá crescer para 28 milhões de toneladas em 2015 e 42 milhões em 2020.

Seth Ginther, Diretor Presidente da U.S. Industrial Pellet Association aponta "que em 2020 as estimativas variam entre 25 até 70 milhões de toneladas de consumo internacional de

pellets".

Japão. Várias instalações de testes de co-incineração de 3% de pellets em carvão com um consumo de 6,5 milhões de toneladas de pellets de madeira. Coréia redução 30% nas

emissões de carbono 2020 e previsão consumo de 5 milhões de ton. de pellets.

ENORME DEMANDA INTERNACIONAL DE CONSUMO DE PELLETS  

As previsões mais otimistas são da European Biomass Association que devem

ser consumidos 80 milhões de toneladas de pellets em 2020 (importação

direta do Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia e a

Itália).

Ekman & Co calcula em 18 milhões toneladas de wood pellets na Europa em

2014.

Pöyry tem a estimativa utilização de wood pellets de 16,5 milhões de toneladas

em 2014.

New Energy Finance tem a estimativa de uso pellets em cerca de 28 milhões de

toneladas em 2025.

Sikkema projeta que a demanda por pellets de madeira poderia, em teoria,

chegar a até 150 milhões de toneladas até 2020, supondo que 50% de todas

as caldeiras de aquecimento de óleo poderiam ser substituídas, em 2020, e

assumindo um nível da UE, a taxa de co-incineração média de 10% em todas as

usinas de carvão na UE.



A demanda encontra-se em crescimento: a partir das últimas estatísticas divulgadas pelo Eurostat, de janeiro a

novembro de 2013 as importações de pellets na UE aumentaram em 36%.

As importações de pellets dos Estados Unidos cresceram mais de 65% e no Canadá em 54%.

Quanto aos principais importadores europeus, o Reino Unido liderou com 31,2% do total do consumo na Europa.

De janeiro a novembro de 2013, as importações no Reino Unido aumentarem 175% face ao ano anterior, em 3,16

milhões de toneladas sendo que 2,82 milhões de toneladas vieram da América do Norte.

Desde 2008, a demanda por pellets superou

significativamente aa produção doméstica na

Europa.

Isto resultou em aumento das importações dos

Estados Unidos e Canadá. Em 2012, os Estados

Unidos exportou pellets de madeira para a Europa

para cerca de 1,8MMT, no valor de 331 milhões

dolares.

Se os fluxos de comércio permanecem

consistentes como nos padrões atuais, os Estados

Unidos tem o potencial de fornecer cerca de 650

milhões dólares de pellets de madeira em 2014.

Ao lado temos os detalhes do mercado europeu de

consumo e importação de pellets.

Wood Pellets (1,000 MT)

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ESTOQUE 500 167 771 1244 620 999 777 877 907

PRODUÇÃO 3,520 5,782 6,294 6,669 9,241 9,620 10,000 10,150 10,300

IMPORTAÇÃO 800 900 1,250 1,771 2,610 3,226 4,490 6,000 7,000

EXPORTAÇÃO 50 50 50 64 72 68 90 120 160

CONSUMO 4,603 6,028 7,021 9,000 11,400 13,000 14,300 16,000 17,100

FINAL 167 771 1,244 620 999 777 877 907 947

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

NÚMERO DE PLANTAS 499 670

CAPACIDADE 8,583 11,283 13,694 14,845 15,500 16,000 16,200 16,400

CAP. USO (%) 67.4

%

55.8% 48.7% 62.2% 62.1% 62.5% 62.7% 62.8%



MERCADO NACIONAL DE CONSUMO WOODPELLETS 

Quem consome pellets no Brasil: usuários de fornos e aquecedores a lenha, gás e energia elétrica, como padarias, pizzarias, granjas, hotéis, motéis, hospitais e lavanderias.

Em escala industriais as indústrias que utilizem os combustíveis fósseis: BPF, GLP ou gás natural ou ainda a biomassa na lenha, cavaco, pó de serra, briquete e carvão.



EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PELLETS DO BRASIL PARA A ITÁLIA 

Neste ano estaremos exportando quase 24.000 toneladas de pellets com qualificação internacional para a Itália. Em breve estaremos desenvolvendo a exportação da maior unidade

industrial de produção de pellets (com toda a tecnologia industrial brasileira) em São Paulo para a Europa (plano de marketing desenvolvido pela Brasil Biomassa. Devemos expor que

aos nossos clientes garantimos a venda internacional da produção industrial. Temos assinado um contrato internacional para a aquisição de toda a produção industrial de pellets da

Itália com o preço de 140 €/Ton ex-works (na planta) ou de 168 €/Ton FOB Porto ou o valor de 230 €/Ton CIF Itália.





ABIB BRASIL BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL

SEDE ADMINISTRATIVA. AV. CANDIDO HARTMANN, 570 24 ANDAR CONJ. 243 CURITIBA PARANÁ

FONE: 41 33352284 - CELULAR 41 88630864 SKYPE BRAZIL BIOMASS (CELSO.MARCELO.DE.OLIVEIRA)   E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR OU BRAZILBIOMASS@SAPO.PT

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL HTTP://WWW.WIX.COM/ABIBBRASIL/ABIB

BRASIL BIOMASSA ENERGIA RENOVÁVEL BBER HTTP://WWW.WIX.COM/ABIBBRASIL/BRASILBIOMASSA


