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Bio-Brasil Sustentavel
Producao Juntos de Alimentacao
E Combustiveis  por Alimentacao

e Transporte Sustentavel



BioBrasil Sustentavel
• Desolvimento de uma programa para a producao de alimentos e bio-

combustiveis a uma manera que bio-combustiveis e strategia mais
i t t ti i ti t d d li timportante por aumentir investimentos na producao de alimentacao
que pode crear millioes de empregos e reflorestar Amazonia

• Varios socios corporativo e UNG por ajudar pequeno produtores
incluir assistencia tecnica, recursos privado e de governo, mercados
por producao e logisticos para mandar produtos a mercadopor producao e logisticos para mandar produtos a mercado.  

• Vai Submitir uma Proposta na BNDES Fundo Amazonia paraVai Submitir uma Proposta na BNDES Fundo Amazonia para
reflorestar Amazonia com um programa de plantar arveles nativo de 
frutas e sementes que pode tambem aumentir producao de gados

• SBB commencar uma programa com los impressas de aerolina
mondial para plantar arveles nativo a fronterra de Amazona poarao d a pa a p a ta a e es at o a o te a de a o a poa a
sequetracao de carvao a truncas e por oleo vegetal para convertir a 
biocombustiveis sustentavel



Producao:  Materia Prima Por BioCombustiveis
• co-produção de macaúba, cupuaçu, cacau, açaí, maracujá, 

em conjunto com "fertigação" a partir de resíduos de peixeem conjunto com fertigação a partir de resíduos de peixe

• Trabalhando com os pequenos produtores para duplicar a modelo de p q p p p
co-produção de árvores de macaúba e frutas e peixes por fertigacao

T b lh d i d i id d li d• Trabalhando com pesquisadores e universidades para applicacao de 
tecnologia por ameliorar beneficios e sustentabilidade de agricultura

• Interacao com socios na comunidade sustentavel e Rotunda de 
Biocombustiveis Sustentavel para ameliorar strategias sustentavel . 

• Trabalhando com comunidades de Bioma Amazona para ver solucao
integrade para reflorestamento de Amazona que pode producirintegrade para reflorestamento de Amazona que pode producir
materia prima por biocombustiveis e grande cantidad de alimentacao



Produtos de Alimentacao Sustentavel
• Fazenda arveles con socio de cupuacu cacao, acai macauba

(2013 17) producao de peixes entre fazenda por fertigacao(2013-17) producao de peixes entre fazenda por fertigacao
Gov. Edison acucar organico para edolcorantes sucos

Loboa MA procesamento de cacao a sementes seco e sucoLoboa, MA procesamento de cacao a sementes seco e suco
procesamento de cupuacu/acai em suco, sorvetes
processamento de peixe Tambaquip p q
Lixo de frutos pare animals ou biocombustieves
producao de soja e milho organico por animais
production organico de produtos final por mercado

• Est Oriental Investimentos, distribucao a EUA, UE, BR, est med.

S T b lh d d i d• Sucos Trabalhando com pequeno e grande impressas de 
bebidas para promever valor de sucos Amazonia



.
Locacao de Processadora: 

Gov. Edison Loboa, MA 
Compra de Fazendas deTOCompra de Fazendas deTO, 

PA e MA

Macauba 
Acucar

Cupuacu, Cacao
Fejoa

Soja, Cowpea, Preta

Peixe Para “Fertigacao”



Objetivos de Pesquisas & Desolvovimento



Socios:  Infrastructura/Sustentavibilidade

A ZPE & D it F d d t• Agencom ZPE & Depositos Fundegados para exportacaos
Brazil Frete de Air com biocombustiveis MA-PI-TO-PA

• BioBrasil Alimentacao e Combustiveis, Pequeno Produtores
Sustentavel Planta des arveles de macauba frutas cocoSustentavel Planta des arveles de macauba, frutas, coco

Designo mandala de peixe e arveles de fruta
Certificacao de Mesa Rotunda Sustentavibilidade
Program de Reflorestamento Amazonia Legal 
Fazendas de bovina juntos com macauba
Proposta para Impressas Aviao “Arveles por Aviao”
Proposta para otro transports “Trees for Transport”



Socios:  Tecnologia para Agricultura e Usinas

• Clean Green fixo de nitrogena em aire e “fertigatigacao”
Fields Technologia organica para elimar doentes fungusFields Technologia organica para elimar doentes fungus

• Electrozone Mais barata sistemas del monde por ozonop
Uso ozono em todo processos na fazenda e em

processamento de produtos organico.  Nao de residuos

• Tetra-Pak tecnologia de sistemas de processamento

• Oil Crush Opcoes de processamento de soja e macauba
em oleo e pasta por animaisem oleo e pasta por animais

• Pesquisas Varios Universidades trabalho juntos com SBBPesquisas Varios Universidades trabalho juntos com SBB
para desolvimento de uma programa Amazonia
para reflorestamento por alimentacao-biofuel



Novo 2nd GeracaoTechnologia Biocombustiveis

• BioDiesel Tecnologia para convertir acucar para oleo
Brasil usinas de biodiesel, sistemas de algae por oleoBrasil usinas de biodiesel, sistemas de algae por oleo

mudas de macauba para plantar

• Terrabon Tecnologia para convertir organicos na biogasolina
Ajudar a introducir tecnologia em Brasil
Pode convertir lixo de frutos em biocombustiveis

I t h l i d ifi ti li.  Impressa technologia de gasificacao por convertir lixo na
biocombustiveis, particularmento lixo peligosa sem
emissoas na biocombustiveis or biokerosene

BioCombustiveis Varios impresas com tecnologia para biodiesel,
diesel renovavel e acucar/etanol



Ejemplo: Arveles de Macauba e CacaoEjemplo: Arveles de Macauba e Cacao



Reflorestamento Por Frutas e Combustiveis

* BioPure Brasil: Tenemos mudas para plantar arveles (cacao mac )    BioPure Brasil: Tenemos mudas para plantar arveles (cacao, mac.)
Infrastructura para procesar frutas e sementes oleo
Biocombustiveis de lixo de frutas e oleoBiocombustiveis de lixo de frutas e oleo
Peixe, fazenda organico, modelo por regiao

* Fazendora: Desmatamento illegal de su fazenda e uma problem
IBAMA  quer que pago si nao reflorestar
Su fazendo de gado nao e lucritiva (1 gado / ha.)
Pode gagnar mais a alugar su fazenda a pessoas 

que plantar arveles ou alugar dinero de bancoque plantar arveles ou alugar dinero de banco 

• Governo: Quer que produtores reflorestar mais noa tem dineroq p
Opcao e de trabalho juntos com impresas de aviao, 

impresas de negocio e fazendoras 



Solucao: Uma Floresta de AlimetoCombustiveis
• Biocombustiveis Biocombustiveis com 80-100% reducao de C02 

Sustentavel Arveles de sementes de oleo e frutas mesmo ha.
Concentracao na lugares de desflorestamento
Reflorestamento a alternativo de desflorestamento

• Bebidas e Co-producao de frutas em baixo de oleo por biofuel 
Alimentacao Producao de peixe por irrigacao e fertilizanteAlimentacao Producao de peixe por irrigacao e fertilizante

Producao de sucos, sorvetes
Coco por biocombustiveis trilho e agua de cocoCoco por biocombustiveis, trilho e agua de coco

• Transporte Promover use de combustiveis sustentavelTransporte Promover use de combustiveis sustentavel
Fixo de carvao em trunco de arvele
ajudar a reflorestamento de Amazoniaj
Transporte com nada de emissoa de Co2



Arveles por Aerolinas

• BioBrasil SBB preperar uma proposta na Fundo Amazonia
Sustentavel Plantar arveles de frutas e oleorigenosis

Uso dinero de Fundo por pequeno produtores

• Impresas Aviao Plantar arveles para credit de carbon em trunke
Preferencia de compra por combustiveis desse oleo
Promoter doacao de passageiros (neutral Co2)Promoter doacao de passageiros (neutral Co2)
Evitar um sistema com UE ou precisa compra credit
de carvon em todo el mundo

• Governo Promover programa na industria aviacao
Brasiliero Fundo Amazona por doacao (pass. E impresas)

Para de desflorestamento e reflorestar
Passar revista de Codigo Florestal
Promover sucos Amazonica na mercado global



Socios de Arveles por Aerolinas

SBB & UNG's
Promover Programa

Aerolinas
Biocombustiveis
Plantar Arveles

Impresas de Biocombustiveis
Muito Sustentavel

Solucao 
Integral

Governo
Permisao de Credit de Carvon



Milhoes de Empregos
• Macauba Industria de dende = 1 emprego por 10 ha. arveles

Reflorestamento 20 mil. Ha. = 2 milhoes empregos
Empregos incluir plantar e manuentacao de arveles
Esmagadoras de oleo e pasta por animais

• Cacao- Empregos por cacao =1 emprego por 2.5 ha arveles
Cupuacu Reflorestamento de 20 mil Ha = 5 million empregosCupuacu Reflorestamento de 20 mil. Ha = 5 million empregos

Empregos incluir plantar e manutencao de arveles e
procesamento de frutos a sucos e sorvetesprocesamento de frutos a sucos e sorvetes

• Peixe Strategia Fertigacao = empregos producir peixePeixe Strategia Fertigacao   empregos producir peixe
Empregos de piscicultura e grande par um ha.

• Mais Gado Mais gados para 1 ha. porque racaoes & aqua
a uma Ha. Empregos igual ou mais grande de gados



Desmatamento Sustentavel

• Nao pode faze grande fuego em futuro si quero tereno por fazenda

• SBB tenemos strategias, equipo e tecnologia para usar todo de 
material de arveles por producir madeira, carvon e fertilizante

• Varios tecnologias para processar madeira e materia organico por
producir carvon sem fogo materia organicoproducir carvon sem fogo, materia organico



Peixe: Piscicultura e Rehabilitacao de Rio

• SBB mostre uma sistema de producao de peixes que uso postos
entre fazenda por aqua e agua residual por “fertigacao”

• Piscicultura na Amazonia vai esta comTambaqui porque e nativo de 
Amazonia, pode producir a um boa costa-beneficia, tolerencia de 
densidade e tem boa valor na mercado.

• SBB vai comencar uma programa com pequeno produtores de 
construir laboratorios pequeno producao a su fazendas econstruir laboratorios, pequeno producao a su fazendas e 
rehabilitacao de Rio Tocantins com liberacao de filhotes na Rio.  

• Vai submitir uma proposta na Ministerio de Minas e Energia por
utilizacao de dinero por ameliorar impacto de barragem a meio
ambiente por uma laboratorio por producir alovins e filhotes por
acresser populacao de peixes na Rio Tocantins



Porque Peixe e Biocombustives = Sustentavel

• Eliminacao de nitrogena e otro fertilizantes reducir impacto de 
balancia de carvon e reducir costo total para producao de oleobalancia de carvon e reducir costo total para producao de oleo 

• Producao de peixe entre fazendo e utilizacao de agua residual porProducao de peixe entre fazendo e utilizacao de agua residual por 
irrigacao vai eliminar pollucao normalmente associado com 
piscicultura a frontera de rio e agua residual esta um manera de 
fertilizante por arveles.   

• Dinero gagnar a fin de uma ano de investimento a resultado de 
producoa de peixe e uma solucao de problem de tempo quando 
plantar arveles de fruta ou sementes de oleo A final teneis los tresplantar arveles de fruta ou sementes de oleo.  A final, teneis los tres 
safras que tem grande valor total

• Pode plantar algae e phytoplankton por comida de meia parte de 
que precisa por peixe e conversao de racao a peixe e 1 kg a 1 kg



Gados & Macauba Juntos

• Biocombustiveis Biocombustiveis de oleo de macauba racaoe deBiocombustiveis Biocombustiveis de oleo de macauba, racaoe de 
Sustentavel animais e capim por gados a mesmo tempo 

Plantar de macauba nao impacto catidad de capimp p
Producir materia prima por biocombustiveis e mais
de gado a mesmo area de terra

• Mais Gados Plantar arveles precisa tanques por irrigacao
Para Ha Tanques de agua para animais em tempo secoPara Ha. Tanques de agua para animais em tempo seco

Esmagdora por oleo producir racao por animais
Racao e agua = mais gados para haRacao e agua  mais gados para ha.

•



Plantar Macauba & Arveles de Fruta
Dinero de Fundo AmazonDinero de Fundo Amazon

Bi B il S t t l t b lh i i d bli• BioBrasil Sustentavel trabalho com sua socios privado e publico
para preperar uma proposta na Fundo Amazona por plantar 
macauba e arveles de fruta a uma programa de reflorestamentomacauba e arveles de fruta a uma programa de reflorestamento
com dinero de Fundo Amazona

• Trabalho juntos com 200 pequeno produtoras (2,000 ha. total) 
para plantar macauba, cacao, cupuacu e otro arveles nativa em
combinacao de peixe

S t i bl Bi B il l t t F d• Sustainable BioBrazil completar uma proposta na Fundo 
Amazonia por 24 millioes de reis por varios cidades em Amazonia 
Legal perto de Imperatriz Precisa cidades que tem interes a esseLegal perto de Imperatriz.  Precisa cidades que tem interes a esse
programa



Macauba
112 kg. de frutos por cacho

650 cm 
4-5 cachos para arvele
2 safras par ano



Macauba = High Productivity

 320 arveles para hectare esta arveles p
a 4 m. x 7 m., productividade de 
5000+ kg/ha (dependende numero de 
cachas)cachas)

 Pele: 4.7 g., 17% de fruta
 Pulpa: 14.2 g., 52% de fruta
 Amendoin: 8.4 g., 31% de fruta

d i d i t lamendoin = maderia e semente oleo
 Oleo: Los tres parts



Macauba & Gados

Macauba permitir producao de 
li t b ti i talimentacao e combustiveis a mesmo terra

A densidade de 3 4 m 640 ar eles/haA densidade de 3x4 m, 640 arveles/ha, 
pode vei que tem sol entre arveles.  Com 
menos de densidade tem mais de area pormenos de densidade tem mais de area por 
gados our otro actividade.  

Precisa usar especies de capim com mais 
alto proteina e tolerencia de luz menor.  
Pode faze mais de gados porque tem 
racao a tempo seco por animais.   



Inter-Cropping; Macauba & Arveles de Fruta
Macauba permitir producao de oleo 
vegetal, oleo lixo e frutos que uso mesmo g , q
luz, agua e fertilizante

Photo mostrar los dois culturas con socio.  
Cocao e cupuacu precisa sombre por 

li d it d tameliorar producoa e evitar doentes

Precisa processar macauba rapido ouPrecisa processar macauba rapido ou 
perdeo qualidad.  Um parte de oleo por 
alimentacao e oleo com alta acido grassoalimentacao e oleo com alta acido grasso 
por biocombustiveis (60% probalmente). 
Tem racao por animais de macauba e de 
frutas e tambem lixo de frutos por mais 
de biocombustiveis



Racao de Macauba = Doble Mais Quantidad
• Macauba tem 5 tonelada de oleo de hectare mais tem 12 tonelada

de racao por hectare.  Es Racao tem valor por nutricao por animais
em forma seco e fresco por animais ou peixe pertino.  

• Casca e Polpa de Exterior tem fibra e acucar por energia.  
Amendoa central tem alta proteina (50%)

F



Casca Macauba = Alta Calorificas por Carvon 
Casca de Amendoin = ideal por carvon
(Kj per kg igual de coco de babacu)( j p g g )

Novo processos por carvon que nao uso fuego 
(pressoa). Alta demanda por carvon por acao e 
construcao de casas/edificios.  Resultado e 
illegal desmatamento de floresta Amazona porillegal  desmatamento de floresta Amazona por 
carvon.  Es um melhor alternativo



Alimentacao e Biocombustiveis de Frutas
• Cacao e cupuacu con socio de macauba em combinacao com acai

e maracuja = muito de frutos por sucos, otro comidas

• Lixo de frutas e ideal por producao de biocombustiveis com 
tecnologia de Terrabon ou otro processos alcohol-biocombustiveis

• Investimento de um grupo de investidores de Est Oriental a 
producao de acucar e centro de processamento de sementes de 
oleo (soja macauba) frutos e acucar em Gov Edison Loboaoleo (soja, macauba) frutos e acucar em Gov. Edison Loboa



Biocombustiveis; Acucar a Oleo

• Sustainable BioBrazil trabalho com socio de Brasil a pesquisas por 
convertir acucar na oleo e oleo a bio-kerosene

• Technologia permitir conversao de suco de cana direto na oleo com 
alto percentage de conversao

A t b t l d d iti• Azucar tem boa costol de producao e permitir esse opcoe na 
producao de bio kerosene com processos de tratamento-hydro

• Projeto de acucar de Maranhao mostrar sistemas organico por 
producoa de acucar e peixe com fertigacao por melhor resultados producoa de acucar e peixe com fertigacao por melhor resultados 
de reducao de emissoas de carvon e alto productividade 



Cost Per Gallon Macauba Bio & Assumptions 

• Beneficios de Oleo de Macauba com materia prima por p p
biocombustiveis – subproduto com baixa valor – alta acido grasso

• Oleo de palma tem um alto valor ($1200/MT) mais costo de 
producoa e menos de $300/MT.  Costo de producoa de macauba 
menos de dende porque pode producir com socio otro arveles amenos de dende porque pode producir com socio otro arveles a 
mesmo area, menos de costo de terreno e valor de subprodutos

• Quando plantar direto su arveles por producoa de oleo vegetal 
(normal por usinas de oleo dende) su costos e menos de um usina ( p )
que compra materia prima (soja, girasol, etc.).  Que precisa por 
grande escala de investimento e grande mercados e grande 
“ fft k ” fi i d i ti t“offtake” por financiero de investimentos. 



Partnerships

Retailers
Organic Food- BioFuel PromoOrganic Food BioFuel Promo

Distributors
Food & Fuel Offtakes

Fleet Partners
Use of Low Carbon Fuels

Winning 
Comboff Use of Low Carbon Fuels

Sustainable BioBrazil
Low Carbon Biofuels

Organic FoodOrganic Food  


