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Apoiamos este
programa:



•	 Pode	ser	armazenado	por	longos	períodos:	2	a	3	anos;
•	 Matéria-prima	de	qualidade.	Praticamente	isenta	de	impurezas;
•	 Alto	rendimento:	1ton.	=	390/410	litros	de	etanol;
•	 Fácil	manuseio.	Não	necessita	de	grandes	instalações;
•	 Pode	processar	na	planta	milho	de	baixa	qualidade;
•	 Produção	simples.	Não	necessita	de	mão-de-obra	especial;
•	 Desenvolve	potencial	local	para	pecuária;
•	 Consorciado	com	o	sorgo	granífero,	não	reduz	a	produção	do	milho;
•	 Milho	tem	9%	a	12%	de	proteína,	o	DDG	tem	33%	a	36%.

VANTAGENS DO MILHO 

SOMANDO EXPERIÊNCIAS

Desde	 1990	 a	 Piracicaba	 Engenharia	
desenvolve	processos	de	etanol	e	açúcar	de	
cana;	Desenvolveu	 centenas	 de	 projetos	 de	
ampliação	 e	 construção	 de	 novas	 plantas;	
Desenvolveu	 com	 sucesso	 a	 tecnologia	 da	
primeira	usina	de	etanol	de	milho	do	Brasil	
em	2009	e	 suas	ampliações;	Desenvolveu	a	
tecnologia	 da	 primeira	 usina	 de	 etanol	 de	
milho	 no	 Brasil;	 Possui	 expertise	 em	 todos	
os	processos	da	cadeia	de	transformação	do	
milho	em	etanol,	desde	a	etapa	agrícola	até	
a	produção	final	dos	derivados.

Desde	 1981	 a	 TSG	 Tecnal	 desenvolve	
tecnologia	 própria	 e	 produz	 equipamentos	
para	 plantas	 agroindustriais	 e	
armazenagem	 de	 grãos,	 oferecendo	
soluções	 customizadas	 para	 os	 clientes.
A TSG Tecnal revolucionou o setor do agronegócio 
no  Brasil com soluções técnicas inovadoras 
importantes que geram bons resultados na 
relação custo-benefício, com baixo custo de  
manutenção e alto rendimento, culminando na 
satisfação dos clientes e fazendo da TSG	Tecnal	
uma das empresas mais conceituadas do ramo.

UNIDAS PARA O SUCESSO DO RENOVABIO, 
COM EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE.

empresas 



•	 Instaladas	 anexas	 à	uma	Usina	de	Açúcar	ou	
Destilaria	de	Etanol;

•	 Funcionam	o	ano	todo,	na	safra	e	na	entressafra	
da	cana;

•	 Utilizam	 vapor,	 energia	 elétrica	 e	 água	 da	
Usina	de	cana;

•	 É	o	melhor	modelo,	pois	pode	produzir	 toda	
a	 energia	 necessária,	 através	 do	 bagaço	 da	
cana-de-açúcar,	reduzindo	consideravelmente	
os	custos	de	produção	do	Etanol	de	Milho.

•	 Instaladas	 anexas	 à	uma	Usina	de	Açúcar	ou	
Destilaria	de	Etanol;

•	 Funcionam	durante	a	entressafra	da	cana;
•	 Apoveitamento	máximo	da	planta	existente;
•	 Alto	rendimento	de	Etanol;
•	 Integração	com	a	planta	de	etanol	de	cana	e	

produção	de	etanol	de	milho	sem	necessidade	
de	 combustível	 adicional	 para	 a	 geração	 de	
vapor.

• Destilação: utiliza-se o aparelho existente da planta 
de cana;

• Fermentação: utiliza-se o sistema existente;
• Sistemas de resfriamento de água: também existente; 

Tanques de armazenamento de etanol existentes;
• Operadores: Utilizam-se os mesmos da planta de cana 

que são direcionadas para atender a planta de milho;
• Infraestrutura e serviços de apoio existentes: 

administração, oficinas, mecânicos, ajudantes, etc.

SOLUÇÕES TURN-KEY
plantas integradas plantas flex

PROCESSO DA USINA FLEX PRODUTOS
ETANOL:

Óleo:

ração seca (ddg):

Rendimento	de	400	litros	de	etanol	hidratado/
ton	de	milho.Dependendo	da	qualidade	do	
milho	(teor	de	amído),	pode	chegar	a	420/430L	
de	EHC/ton	de	milho.

200	a	250	Kg/t	de	milho,	com	10	a	12%	de	
umidade	e	teor	de	proteína	de	30	a	35%.

15	a	20	Kg/t	de	milho.
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PLANTAS EM FUNCIONAMENTO
FS BIOENERGIA
Lucas do Rio Verde- MT
Planta Modelo Autônoma. 
Capacidade p/processar 1.500 TMD.

USINA COPRODIA
Campo Novo do Parecis - MT
Planta Modelo Integrada. Deve iniciar
processando 500 TMD (160.000 TMA).
Construída em módulos após ampliações 
deve processar 2.000 TMD (600.000 TMA).

* Plantas em funcionamento com fornecimento de 
equipamentos TSG Tecnal e/ou projeto Piracicaba 
Engenharia.

PORTO SEGURO
Jaciara–MT
Planta Modelo Flex. 
Capacidade p/processar 500 TMD.

USIMAT
Campos de Júlio–MTIniciou em 2011 com 
Planta Modelo Flex e processou36.000TMA. 
Em 2018 deve processar 400.000 TMA e produzir
165.000m³ de etanol.

TSG	TECNAL	–	Indústria	Mecânica
Av.	Deputado	Federal	Antonio	Silvio	Cunha	Bueno,	1800,
CEP	19920-000,	Salto	Grande	–	SP	–	Brasil.	
Fone:	+55	14	3378-9500
email:	tsg@tsg.ind.br
	


