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Missão

Visão
‘‘Estar entre os três
maiores produtores
de biodiesel no Brasil’’

‘‘Participar do
desenvolvimento
sustentável do planeta
através da agroenergia’’

Valores
Transparência;
Sustentabilidade;
Comprometimento;
Foco no Cliente;
Empreendedorismo.

bovinos, ovinos, frangos, equinos e/ou caprinos. O produto
tem boa qualidade nutricional, sendo a melhor opção para
enriquecer a ração, possibilitando um bom desenvolvimento
dos animais.
Visando atender a esses produtores a BSBIOS oferece um

Empresa

produto com excelente custo e benefício, para que os

A BSBIOS, fundada em 2005, está presente em todas as etapas, desde o
planejamento, originação das culturas, comercialização até a
industrialização do produto final.

Atualmente, no Brasil o farelo de soja é um dos produtos
mais demandados pelos criadores de animais, sejam de

clientes tenha no farelo da BSBIOS um forte aliado para obter
os melhores resultados zootécnicos!

Possui capacidade produtiva de 424,8

milhões de litros de biodiesel ano em duas unidades produtivas, sendo uma
em Marialva / PR e outra em Passo Fundo / RS.

Vantagens de utilizar os produtos BSBIOS como ingredientes para alimentação animal

Na cidade de Passo Fundo, ainda conta com um unidade de
processamento de grãos, que consome mais de 1 milhão de tons de soja /ano.

A companhia está certificada pela
GMP+B2 e GMP+B3, que atesta o

BSBIOS
Marialva/PR

atendimento dos requisitos

Grande concentração de nutrientes nobres;
Principal fonte de proteína vegetal;
Atrativo para o animal e de fácil digestão;
Rica fonte de aminoácidos;
Fácil armazenagem e distribuição;
Produto uniforme;
Excelente custo x benefício.

internacionais relacionados a
Segurança Alimentar na sua cadeia
de produção e comercialização.

BSBIOS
Passo Fundo/RS

Principais produtos:
Farelo de Soja 46% - Saca de 40 Kg ou a granel;
Casca de Soja Moída - saca de 25 kg ou a granel;
Casca de Soja Peletizada - Saca de 40 kg ou a granel;
Os produtos produzido pela BSBIOS
estão de acordo com os critérios de Boas
Práticas de Fabricação, estando em
consonância com os níveis toleráveis na
matéria-prima empregada,
estabelecidos pela legislação específica,
no que tange a resíduos de pesticidas,
contaminantes inorgânicos e
microbiológicos.

Resíduo de Soja - a granel;
Óleo de Soja Degomado - a granel;
Grãos: soja e canola.
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Farelo de Soja 46%

Descrição do Produto
Farelo de soja é resultante do processo
de extração de óleo de soja com
hexano, sendo importante fonte de
proteína na alimentação animal.
Produto é moído com peneira 6mm,
garantindo maior homogeneidade ao
farelo de soja.

Transporte
Frete contratado pela BSBIOS
ou pelo cliente, sendo através
de transporte rodoviário em
veículo limpo e seco.

Aplicação

Embalagem
Produto disponível a Granel ou ensacado
com 40kg.

Utilizado como ingrediente na
produção de rações para aves,
suínos, equinos e caprinos.

Validade

7 meses a partir da data de fabricação,
sob condições adequadas de
armazenagem.

Unidade

Especificações(*)

Teor de Umidade e Matéria Volátil

%

Máximo 12.5

Teor de proteína Bruta

%

Mínima 46.0

Teor de Fibra Bruta
Teor de Cinzas
Teor de Óleo
Teor de Sílica e outros
Atividade Ureática
Matéria Estranha

%
%
%
%
pH
-

Máximo 6.0
Máximo 6.0
Máximo 2.5
Máximo 0.5
Máximo 0.25
Isento

Solubilidade Protéica em KOH

%

Mínimo 80
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Casca de Soja Peletizada

Restrição de Uso
PET e peixes.

Descrição do Produto

Armazenagem

Deve ser
armazenado em
local limpo livre de
umidade, livre de
pragas, protegido a
luz solar e à
temperatura
ambiente. Não
armazenar junto com
outros grãos e cereais
e produtos químicos.

Casca de soja peletizada é
resultante do processo de
preparação da soja para a
extração de óleo de soja
com hexano, moída e
peletizada. Importante fonte
de fibra na alimentação
animal.

Embalagem
Produto disponíveis a Granel
ou ensacado com 40kg.

Transporte

Restrição de Uso

Frete contratado pela BSBIOS ou
pelo cliente, sendo através de
transporte rodoviário em veículo
limpo e seco.

Aplicação
Utilizado como ingrediente na
produção de rações para aves,
suínos, equinos e caprinos.

Validade
7 meses a partir da data de
fabricação, sob condições
adequadas de armazenagem.

Pet e Peixes.

Armazenagem
Deve ser armazenado em
local limpo livre de
umidade, livre de pragas,
protegido a luz solar e à
temperatura ambiente.
Não armazenar junto com
outros grãos e cereais e
produtos químicos.

Especificações

Especificações
Propriedade

BSBIOS

Ficha Técnica

Ficha Técnica

ENERGIA RENOVÁVEL

Propriedade

Método
AOCS Ba 2a-38
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal - Método 46
AOCS Ba 6-84
AOCS Ba 5a-49
AOCS Ba 3-38
AOCS Ba 5b-68
AOCS Ba 9-58
Visual
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal - Método 50

Especificações

Unidade

Umidade e Matéria Volátil

Máximo 10

%

Proteína Bruta

Mínimo 8

%

Proteína Solúvel

Mínimo 35

%

Teor de Óleo

Máximo 1,5

Atividade Ureática

Máximo 0,35

%
-

Matéria
Mineral
Fibra Bruta

Máximo 5
40

%

Método
AOCS Ac-2-41
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal, método nº 46
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal, método nº 50
AOCS Ac-3-44
AOCS Ba-9-58
AOCS Ba-5a-49
Ba-6-84

PLANTA MARIALVA|PR

(*) De acordo com a Portaria MAPA 795 de 15.12.1993
Este farelo é produzido segundo os critérios de Boas Práticas de Fabricação, estando em consonância com os níveis toleráveis na matéria-prima
empregada, estabelecidos pela legislação específica, no que tange a resíduos de pesticidas, contaminantes inorgânicos e microbiológicos.
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Casca de Soja Moída

Transporte

Descrição do Produto

Restrição de Uso
Pet e Peixes.

Frete contratado pela BSBIOS
ou pelo cliente, sendo através
de transporte rodoviário em
veículo limpo e seco.

Casca de soja moída é resultante do
processo de preparação da soja
para a extração de óleo de soja com
hexano, sendo importante fonte de
fibra na alimentação animal. Produto
é moído com peneira 3mm, a casca
passa por um processo de préaquecimento, reduzindo a atividade
ureática do produto.

Armazenagem
Aplicação
Utilizado como ingrediente na
produção de rações para aves,
suínos, equinos e caprinos.

Validade

Embalagem

7 meses a partir da data de
fabricação, sob condições
adequadas de armazenagem.

Produto disponíveis a Granel
ou ensacado com 25kg.

BSBIOS
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Deve ser armazenado em
local limpo livre de
umidade, livre de pragas,
protegido a luz solar e à
temperatura ambiente.
Não armazenar junto com
outros grãos e cereais e
produtos químicos.
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Resíduos de Soja

Transporte

Descrição do Produto
Resíduo de soja é resultante do
processo de limpeza da soja.
Composta por talos, vagens, casca de
soja, pequeno percentual de grãos
quebrados e palha de soja.

Restrição de Uso

Frete contratado pela
BSBIOS ou pelo cliente,
sendo através de transporte
rodoviário em veículo limpo
e seco.

Pet e Peixes.

Armazenagem
Embalagem

Aplicação

Produto disponível a Granel.

Validade
7 meses a partir da data de
fabricação, sob condições
adequadas de armazenagem.

Utilizado como ingrediente
na produção de rações
para aves, suínos, equinos
e caprinos.

Deve ser armazenado em
local limpo livre de
umidade, livre de pragas,
protegido a luz solar e à
temperatura ambiente.
Não armazenar junto com
outros grãos e cereais e
produtos químicos.

Especificações
Propriedade

Especificações

Unidade

Especificações
Método

Propriedade
Umidade e Matéria Volátil

Máximo 10

%

Proteína Bruta

Mínimo 8

%

Proteína Solúvel

Mínimo 35

%

Teor de Óleo
Atividade Ureática
Fibra Bruta
Matéria Mineral

Máximo 1,5
Máximo 0,35
Entre 30 e 40
Máximo 5

%
-
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%
%

Especificações

Unidade

Método

AOCS Ac-2-41
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal, método nº 46
Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal, método nº 50

Umidade

Máximo 14

%

AOCS Ac-2-41

Proteína Bruta

Máximo 19

%

Compêndio Brasileiro de
Alimentação Animal, método nº 46

Teor de Óleo

Máximo 8,0

%

AOCS Ac-3-44

AOCS Ac-3-44
AOCS Ba-9-58
AOCS Ba-6-84
AOCS Ba-5a-49
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