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RESUMO 

 

A produção de energia elétrica é uma atividade de grande importância para o crescimento de 

qualquer economia no mundo. O Brasil possui, em relação às outras nações, a vantagem de 

poder planejar sua matriz elétrica utilizando grandes quantidades de fontes renováveis. Uma 

delas, focalizada neste trabalho, é a biomassa da cana-de-açúcar, que contribui através da 

cogeração para o fortalecimento dessa matriz. Apesar de há muito tempo disponível, observa-

se que esta fonte tem sido pouca utilizada para a geração comercial de energia elétrica. O 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), instituído pelo 

Governo Federal em 2002, hoje extinto, e o surgimento do Mercado de Créditos de Carbono, 

impulsionado pelo Protocolo de Kyoto, ajudaram a bioeletricidade na ultima década, fazendo 

com que a biomassa da cana-de-açúcar fosse utilizada de forma mais intensa, tornando-se um 

importante componente nessa matriz. Esta dissertação analisa os dados de moagem, a 

quantidade de energia elétrica gerada, exportada, entre outros, de uma usina sucroalcooleira 

que comercializa energia no ambiente de contratação regulada (ACR) e no ambiente de 

contratação livre (ACL), a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O trabalho também constata 

que só com a utilização do bagaço como combustível a energia acordada com as 

concessionarias de energia não seria atingida todos os anos, devido à instabilidade na 

produção de cana de açúcar. Para resolver o problema, neste trabalho estuda-se a viabilidade 

da utilização da palha em conjunto com o bagaço da cana, aumentando-se a quantidade de 

combustível queimado na caldeira e consequentemente a geração de energia. Conclui-se, que 

o bagaço e a palha juntos como combustíveis a usina estudada proporcionariam uma elevação 

substancial na energia exportada, e no cumprimento da meta, além de um lucro considerável 

com a venda do excedente de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Usina Sucroalcooleira. Biomassa de cana-de-açúcar. Comercialização de 

Energia Elétrica. Geração e Exportação de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The production of electric energy is an activity of great importance when planning the growth 

rate of any economy in the world. Brazil has, in relation to the other nations, the advantage of 

being able to plan their energy matrix using large renewable sources. One of them, focused on 

this work, is the biomass of sugar cane, which through cogeneration contributes to the 

strengthening of the matrix. Although it has been available for a long time, it is observed that 

this source has been recently used for the commercial generation of electricity. The Incentive 

Program for Alternative Energy Sources (PROINFA), established by the Federal Government 

in 2002, now extinct, and the emergence of the carbon credits market, driven by the Kyoto 

Protocol, have helped this framework in the last decade, making biomass of sugarcane more 

intensely used, becoming an important component in the Brazilian energy matrix. This 

dissertation analyzes the grinding data, the amount of electric energy generated, exported, 

among others subjects, of a sugar and ethanol plant that generates an sells energy in 

the regulated environment (ACR) and in the free contracting environment (FTA), using sugar 

cane bagasse of sugar. The work also verified that only with the use of bagasse as the energy 

source agreed with the utility buyers was not guaranteed, due to the instability in the of sugar 

cane crop. To solve the problem, the feasibility of using sugar cane straw in conjunction 

with sugarcane bagasse by increasing the amount of fuel burned in the boiler 

and consequently the generation of energy is also analysed. It is concluded that the bagasse 

and straw together, here studied would have a gain both in energy exported and achievement 

of the target, in addition to a considerable profit from the sale of electricity. 

 

Keywords: Sugar and ethanol plant. Biomass of sugar cane. Commercialization of Electric 

Power. Generation and Exportation of electricity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALZIAÇÃO DO TEMA 

 

A oferta interna de energia (total de energia disponibilizada no Brasil) em 2016 atingiu 

288,3 Mtep (Megatonelada Equivalente de Petróleo), com redução de 3,8% em relação a 

2015, acompanhando assim, o desaquecimento da atividade econômica, no ano em que o PIB 

nacional contraiu 3,6%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017). A retração da oferta interna de petróleo e derivados em 5,6% no período, resultante dos 

fluxos de exportação e importação destas fontes energéticas, adicionado ao recuo de 13,2% do 

gás natural foram fatores determinantes para a queda da oferta total de energia.  

Já o comportamento da oferta de energia elétrica se deu em sentido contrário. 

Verificou-se um avanço na oferta interna de 4,0 TWh (0,7%) em relação a 2015, em 

consequência do aumento da importação de Itaipu que cresceu 18,7%. As condições 

hidrológicas, após quatro anos de estresse, foram favoráveis, o que acarretou um aumento da 

energia hidráulica disponibilizada. Em 2016, o acréscimo foi de 7,0% comparado ao ano 

anterior. A maior oferta hídrica, aliada à expansão da geração eólica, contribuiu para o avanço 

da participação de energias renováveis na matriz elétrica de 75,5% para 81,7%, conforme 

mostra a Figura 1. Registrou-se ainda neste período forte queda da geração térmica à base de 

derivados de petróleo e gás natural, segundo o Balanço Energético Nacional (BEN, 2017). 

 

Figura 1 – Porcentagem de energia renovável e não renovável utilizada no Brasil e no Mundo 

 

Fonte: BEN, 2017, p. 13. 
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Dentre as fontes renováveis, também se destaca a biomassa, detentora de grande 

potencial de eletricidade explorado no país. A produção de energia elétrica a partir da 

biomassa da cana-de-açúcar é tema presente nos estudos sobre energia no Brasil, que 

corresponde a uma parcela considerada da energia comercializada, produzida no Brasil. A 

discussão em torno das vantagens/desvantagens, da importância e das dificuldades do uso 

dessa fonte primária renovável são os pontos centrais desta dissertação. 

Observe-se que o setor sucroalcooleiro brasileiro vem ganhando destaque no mercado 

nacional e internacional por conta da diversificação e melhoria da sua produtividade. Segundo 

a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA, 2017), o Brasil é o maior produtor mundial 

de cana-de-açúcar, com 10,87 milhões de hectares plantados na safra de 2015 e apresentado 

na Tabela 1, o que significa uma produção de aproximadamente 203 milhões de toneladas de 

bagaço. 
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Tabela 1- área plantada de cana-de-açúcar 

ESTADO/SAFRA 2015 Hectares 

Acre 0 

Alagoas 399.230 

Amapá 0 

Amazonas 4.437 

Bahia 120.720 

Ceará 21.281 

Distrito Federal 0 

Espírito Santo 77.915 

Goiás 967.936 

Maranhão 47.326 

Mato Grosso 300.177 

Mato Grosso do Sul 692.300 

Minas Gerais 1.071.934 

Pará 16.628 

Paraíba 149.359 

Paraná 678.290 

Pernambuco 320.942 

Piauí 18.290 

Rio de Janeiro 82.519 

Rio Grande do Norte 56.488 

Rio Grande do Sul 22.359 

Rondônia 0 

Roraima 0 

São Paulo 5.728.285 

Santa Catarina 0 

Sergipe 58.820 

Tocantins 35.411 

Região Centro-Sul 9.621.715 

Região Norte-Nordeste 1.248.932 

Brasil 10.870.647 
Fonte: UNICA, 2017. 

 

Ainda segundo a UNICA (2017), com referência somente à bioeletricidade da cana, o 

setor sucroenergético detém hoje em torno de 77% da potência outorgada no Brasil em 

relação às fontes biomassas, sendo a terceira fonte de geração mais importante da nossa 

matriz elétrica em termos de capacidade instalada, atrás somente da fonte hídrica e das 

termelétricas com gás natural.  

Em termos de evolução anual de capacidade instalada, a fonte biomassa da cana teve 

seu recorde no ano de 2010, com 1.750 MW, resultado de decisões de investimentos 

ocorridos antes de 2008.  
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Antes do século XXI a biomassa da cana era desperdiçada sem aproveitamento 

energético. A palha da cana-de-açúcar que é queimada na própria lavoura, antes do corte, e o 

bagaço produzido nas usinas eram incinerado em caldeiras de baixo rendimento. Atualmente 

o bagaço e a palha são utilizados juntos na caldeira, aumentando a geração elétrica, 

consequentemente o faturamento, além de garantir o cumprimento da energia contratada. 

Segundo Ripolli (1999), o Brasil com imensas áreas agriculturáveis e um clima 

favorável, não pode deixar de explorar ainda mais a energia da biomassa como parte 

integrante de suas matrizes energéticas. Para o autor, a cultura canavieira é a que mais 

facilmente poderia ampliar a participação da biomassa na matriz elétrica brasileira: além da 

extensão da área plantada, essa cultura oferece boas condições para transformar em energia 

elétrica o bagaço e a palha proveniente da colheita sem a queima prévia.  

Na década de 90, surgiram fatores capazes de influenciar o interesse dos produtores do 

setor sucroalcooleiro na geração de energia elétrica: o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia (PROINFA), hoje extinto, do Governo Federal, e o Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), estabelecido pelo Protocolo de Kyoto. Os dois propuseram 

uma oportunidade para incrementar ainda mais a geração de energia elétrica a partir do uso da 

biomassa, elevando a oferta de eletricidade, e tendo a importância dessa fonte sendo 

reconhecida para a diversificação e a flexibilização da matriz elétrica brasileira.  

Este cenário de geração de energia elétrica através da biomassa da cana, com suas 

potencialidades e desafios, bem como suas consequências para o mercado produtor de energia 

elétrica, constituíram a motivação fundamental deste trabalho, que analisa a utilização da 

palha com o bagaço na caldeira da usina estudada neste trabalho. 

Além de seus objetivos gerais e específicos, expostos nas duas subseções seguintes, o 

trabalho contempla um levantamento do setor sucroalcooleiro no país, e os dados coletados da 

usina estudada.  

 

1.2.OBJETIVOS 

 

 Além de seus objetivos gerais e específicos, expostos nas duas subseções seguintes, o 

trabalho contempla um levantamento do setor sucroalcooleiro no Brasil , e os dados coletados 

na usina estudada. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a produção de energia elétrica 

através do bagaço de cana de uma usina sucroalcooleira que comercializa energia e verificar o 

aumento da produção de energia utilizando junto com o bagaço, a palha. 

Como a usina tem uma cota de energia para entregar a um “pool” de empresas 

concessionárias em base anual, verificou-se que só com o bagaço da safra não se atingiria a 

meta, acarretando prejuízo. Então é sugerida a utilização da palha a ser acrescentada como 

combustível para a geração elétrica.   

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

O objetivo específico é analisar o aumento da produção de energia adicionando palha 

ao bagaço na caldeira da usina, evitando pagar as multas para ressarcimento ao MME por 

falta de cumprimento da meta anual da venda de energia as distribuidoras.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Conforme destaca, Coelho (1999), produzir energia elétrica a partir de fontes 

renováveis e de forma descentralizada pode contribuir para o fortalecimento dos blocos 

regionais de geração e consumo. Paletta (2004) observa que o Brasil possui grande parte do 

sistema de geração e distribuição interligado. Isto permite planejar e operar tanto a geração 

quanto a distribuição de forma ampla e eficiente. Assim, é possível atender a uma demanda 

maior em determinada região aumentando a oferta em qualquer outro ponto do sistema. 

Com as vantagens ambientais, sociais e estratégicas das energias renováveis, elas 

apresentam duas grandes dificuldades: o investimento inicial elevado e, em alguns casos, 

existe a intermitência (EPE, 2016), como no caso da energia eólica e solar. No caso da 

biomassa da cana-de-açúcar a maioria das usinas no país, sofre com a falta de chuvas 

regulares no tempo de plantio. 

Estudos foram desenvolvidos nos últimos anos no Brasil, com o objetivo de contribuir 

com metodologias aplicáveis à utilização de biomassa na geração de energia elétrica, que 

tratam da cogeração de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar no setor sucroalcooleiro. 

Entre eles destacam-se as contribuições de Horta Nogueira (1987), Coelho (1999), Macedo 
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(1996). Nesses estudos são abordadas as questões tecnológicas do processo industrial, seus 

insumos materiais, o processo de geração de energia elétrica, as tecnologias em uso, em 

desenvolvimento, além do aumento da eficiência energética para a otimização do processo 

produtivo. Verificam-se, ainda, os custos de geração da eletricidade, assim como a influência 

da venda do excedente gerado e do custo das emissões de carbono evitado nos custos de 

geração. A maioria desses trabalhos conclui que a produção em larga escala de energia 

elétrica a partir do bagaço de cana, em sistemas de cogeração, é uma alternativa de potencial 

expressivo. 

A utilização da biomassa, mais especificamente, do bagaço de cana-de-açúcar para a 

geração de energia elétrica vem sendo amplamente discutida, como fica evidente nos 

trabalhos mencionados acima. Espera-se com isto que esta dissertação amplie o alcance 

desses conhecimentos e contribua com subsídios analíticos úteis ao setor sucroalcooleiro, de 

modo que possa servir como instrumento na tomada de decisões e acertos em futuros 

investimentos no setor. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A metodologia aqui utilizada para a análise na geração de energia com biomassa de 

cana-de-açúcar é a de estudo de caso. São realizadas coletas dos dados históricos da usina tais 

como: geração de energia anual, exportação, consumo interno, moagem, custos, valor de 

venda energia às distribuidoras, entre outros. 

Esta proposta metodológica utiliza as cinco características gerais de um estudo de 

caso, de acordo com Yin (2001): 1) ser significativo, abordando temas teóricos importantes e 

de interesse do público geral; 2) ser completo, demonstrando que o pesquisador realizou 

grande esforço para coletar evidências pertinentes; 3) considerar perspectivas alternativas; 4) 

exibir suficiente evidência para que se consiga atingir o que se pretendeu ilustrar; e, 

finalmente, 5) ser atrativo, com redação clara e interessante. A aplicação desse método teve 

como primeiro passo que a usina estudada satisfaça as seguintes condições indispensáveis 

para a caracterização da análise em perspectiva, quais sejam: 1) utilizar o processo de 

cogeração de energia; 2) ser autossuficiente em energia elétrica; e 3) vender o excedente para 

as distribuidoras por contratos e/ou mercado livre. 

Para aplicar o estudo de caso ao tema proposto, inicialmente fez uma revisão prévia 

sobre geração de energia utilizando a biomassa. Na fase seguinte, foi feito o levantamento dos 
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dados históricos da usina. Por fim, realizaram-se os cálculos da produção de energia 

utilizando a palha com o bagaço queimando juntos na caldeira, e consolidando uma boa 

solução para o problema levantado.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

Para chegar aos objetivos propostos, este estudo foi estruturado em quatro capítulos. 

Além deste primeiro capítulo introdutório, em que se expôs a contextualização do seu tema, 

seus objetivos, sua justificativa, e metodologia, fazem parte desse arcabouço três quatro 

capítulos. O segundo capítulo enfoca a caracterização da cana-de-açúcar na matriz energética 

brasileira e no estado do Rio Grande do Norte, o ciclo produtivo da cultura como é processado 

na indústria, a legislação da queima da cana. 

No terceiro capítulo é descrita a usina estudada, mostrando equipamentos, setores, 

custos diversos, dados históricos de moagem, energia gerada, exportada, consumida, valores 

com a venda de energia tanto para as distribuidoras como no mercado livre. Com esses dados 

foi possível verificar o não cumprimento na quantidade de energia exportada e prejuízos 

financeiros em alguns anos. Então foi recomendado adicionar a palha com o bagaço na 

queima da caldeira, mostrando que a produção de vapor aumenta e consequentemente a 

geração de energia, isso sem ultrapassar o limite de capacidade da caldeira que é 220 

toneladas de vapor, fazendo que utilize menos bagaço para o mesmo vapor necessário à plena 

carga dos turbogeradores, melhorando o rendimento que é quantidade de vapor por 

quantidade de bagaço. 

A partir dos resultados da viabilidade da mistura de palha com o bagaço para o 

aumento da geração de energia, realizadas com base nos dados levantados no estudo de caso, 

buscam-se sintetizar os resultados no capitulo das conclusões, onde também são feitas 

sugestões para futuros trabalhos que possam dar continuidade a esta pesquisa. 

 

2 A CANA-DE-AÇÚCAR NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO 

 

O Balanço Energético Nacional (BEN, 2017) elaborado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) mostra que a oferta brasileira de energia elétrica fundamenta-se 
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principalmente nas hidrelétricas. O BEN destaca também avanço de geração de energia 

elétrica das outras energias renováveis como a biomassa (lenha, bagaço de cana, lixivia), 

eólica, solar fotovoltaica vem evoluindo ano a ano. A Tabela 2 mostra os anos de 2015 e 

2016. 

 

Tabela 2 - Geração de energia elétrica no Brasil (GWh) 

Fonte 2015 2016 Δ 16/15 

Hidrelétrica 359.743 380.911 5,90% 

Gás Natural 79.490 56.485 -28,90% 

Biomassa 47.394 49.236 3,90% 

Derivados do Petróleo 25.657 12.103 -52,80% 

Nuclear 14.734 15.864 7,70% 

Carvão Vapor 18.856 17.001 -9,80% 

Eólica 21.626 33.489 54,90% 

Solar Fotovoltaica 59 85 44,70% 

Outras 13.669 13.723 0,40% 

Geração Total 581.228 578.898 -0,40% 
Fonte: BEN, 2017, p. 35. 

 

O cultivo da cana-de-açúcar ao uso da biomassa proveniente para fins de geração 

elétrica permite ocupar posição estratégica privilegiada no cenário nacional. A biomassa 

residual resultante do processo industrial das usinas sucroalcooleiras, em grande quantidade, 

integra-se favoravelmente ao processo de cogeração, que por definição consta na Resolução 

ANEEL 235/2006, Artigo 3º. 

Cogeração é um processo operado numa instalação específica para fins da 

produção combinada das utilidades calor e energia mecânica, esta 

geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da 

energia disponibilizada por uma fonte primária [...]. (ANEEL, 2006). 

 

A cogeração é uma prática tradicional do setor sucroalcooleiro, sendo aplicada em 

várias partes do mundo. No Brasil, desde a instituição do Programa Brasileiro do Álcool 

(PROÁLCOOL), parte significativa das usinas sucroalcooleiras tornou-se autossuficiente em 

termos energéticos. Elas passaram a gerar toda a energia elétrica necessária para suprir sua 

demanda utilizando cada vez mais o bagaço da cana-de-açúcar, que responde por 35% do 

conteúdo energético da cana moída, chegando a render excedentes e ser vendida para rede 

(BRIGHENTI, 2003). 
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Além da contribuição para mitigar a emissão de gases que aumenta o efeito estufa, por 

meio de projetos regidos pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo 

de Kyoto (SANCHES, 2003). O setor sucroalcooleiro e seus produtos através da oferta do 

etanol como combustível automotivo e da cogeração de energia a partir do bagaço para 

suprimento da demanda interna, vendem seus excedentes de energia para o Sistema Integrado 

Nacional (SIN), deslocando e substituindo parte da geração de energia fóssil cujo consumo 

seria muito maior sem esta contribuição. O chamado mercado de créditos de carbono 

contribui para tornar mais atrativos os projetos de cogeração com bagaço, viabilizando, em 

muitos casos, o aumento de produção de energia renovável e a diminuição do uso dos 

combustíveis fósseis. 

 

2.2 O SETOR SUCROALCOOLEIRO BRASILEIRO 

 

A cana plantada destinada a produção de açúcar e de álcool corresponde em proporção 

aproximadamente 50% para o produto final de ambos, sendo que a Região Centro-Sul 

concentra a maior parte das usinas. Essa cultura no Brasil apresenta tradicionalmente dois 

períodos de colheita: na região Norte-Nordeste a safra vai de setembro a março e na Centro-

Sul, de maio a novembro. A Figura 2 apresenta a distribuição georreferenciada das usinas 

existentes. 

 

Figura 2 – Usinas produtoras de álcool e açúcar 

 

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE, 2024, p. 344). 
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A safra brasileira 2016/2017, conforme levantamento da UNICA (2017), detalhada na 

Tabela 3 mostra que foram produzidas 651.841.000 toneladas de cana, sendo o Centro-Sul 

responsável por 93% da produção nacional e o Norte-Nordeste pelos 7% restantes. O Estado 

de São Paulo lidera o ranking de produção, seguido de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul e Paraná. 

 

Tabela 3 - Produção de cana-de-açúcar, álcool e açúcar no Brasil (safra 2016/2017) 

ESTADO/SAFRA 2015 
Cana-de-açúcar  Açúcar Etanol (mil m³) 

mil toneladas mil toneladas Anidro Hidratado Total 

Acre 64 0 0 4 4 

Alagoas 16.031 1.446 276 107 383 

Amazonas 261 14 0 5 5 

Bahia 2.367 125 56 50 106 

Ceará 74 0 0 5 5 

Espírito Santo 1.351 64 51 9 60 

Goiás 67.630 2.102 1.313 3.072 4.384 

Maranhão 1.842 12 110 18 127 

Mato Grosso 16.343 398 524 696 1.221 

Mato Grosso do Sul 50.292 1.735 807 1.902 2.709 

Minas Gerais 63.516 3.993 1.193 1.448 2.641 

Pará 718 30 29 4 33 

Paraíba 4.856 187 139 145 284 

Paraná 40.417 3.060 616 739 1.355 

Pernambuco 11.826 1.004 132 203 335 

Piauí 761 55 21 0 22 

Rio de Janeiro 1.553 29 0 82 82 

Rio Grande do Norte 1.975 125 33 29 61 

Rio Grande do Sul 46 0 0 3 3 

Rondônia 137 0 0 9 9 

Santa Catarina 0 0 0 0 0 

São Paulo 365.990 24.248 6.515 7.046 13.197 

Sergipe 1.706 110 23 43 66 

Tocantins 2.087 0 117 45 162 

Região Centro-Sul 607.137 35.628 10.655 14.996 25.651 

Região Norte-Nordeste 44.704 3.107 934 669 1.603 

Brasil 651.841 38.734 11.589 15.665 27.254 
Fonte: UNICA, 2017. 

 

A produção de etanol cresceu de 0,6 milhões de metros cúbicos em 1975, no início do 

Proálcool, para quase 28 milhões de metros cúbicos na safra 2016/2017, com aumento na 

produtividade agrícola e industrial. De acordo com Coelho et al. (2005, p.3), os subsídios 
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aplicados ao Proálcool no passado permitiram a expansão do setor e a modernização das 

tecnologias de produção, tornando esta economicamente competitiva, com custos 

relativamente baixos.  

Desde o surgimento do Proálcool até 2016, o Brasil é o líder mundial na produção de 

cana-de-açúcar e de seus principais produtos, açúcar e álcool, seguidos da Índia e China 

(NOVACANA, 2017). A Tabela 4 apresenta a quantidades de usinas em operação por estado. 

Tabela 4 – Números de usinas de cana-de-açúcar no Brasil 

Estados Usinas Ativas 

Acre  1 

Alagoas  20 

Amazonas  1 

Bahia  5 

Ceará  1 

Espírito Santo  4 

Goiás  36 

Maranhão  4 

Mato Grosso  10 

Mato Grosso do Sul 22 

Minas Gerais  37 

Paraná  30 

Paraíba  8 

Pará 1 

Pernambuco  17 

Piauí  1 

Rio de Janeiro  5 

Rio Grande do Norte 3 

Rio Grande do Sul 1 

Rondônia  1 

Sergipe  5 

São Paulo  157 

Tocantins  1 

Total 371 

Fonte: Novacana, 2017. 

http://www.novacana.com/usinas-brasil/norte/acre/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/alagoas/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/norte/amazonas/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/bahia/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/ceara/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sudeste/espirito-santo/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/centro-oeste/goias/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/maranhao/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/centro-oeste/mato-grosso/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/centro-oeste/mato-grosso-do-sul/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sudeste/minas-gerais/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sul/parana/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/paraiba/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/norte/para/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/pernambuco/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/piaui/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sudeste/rio-de-janeiro/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/rio-grande-do-norte/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sul/rio-grande-do-sul/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/norte/rondonia/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/nordeste/sergipe/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/sudeste/sao-paulo/
http://www.novacana.com/usinas-brasil/norte/tocantins/
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O parque da agroindústria canavieira nacional possuía até maio de 2017, 371 usinas 

em atividades, sendo 302 na região Centro-Sul e 69 na Norte-Nordeste, além de uma 

estimativa de construção de 11 novas produtoras, até o ano de 2024 (PDE, 2024).  

A produção de cana em 2016 foi de cerca de 652 milhões de toneladas, visto na Tabela 

3, e estima-se atingir cerca de 841 milhões de toneladas em 2024 (PDE, 2024). Tal 

incremento de 189 milhões de toneladas neste período denota o relevante potencial deste 

energético, para o planejamento de sua expansão na produção de álcool, açúcar e energia 

elétrica. 

A Figura 3 mostra que a área colhida aumentará de 9,1 Mha (milhões de hectares) em 

2016 para 9,9 Mha em 2024, correspondendo a um crescimento de 0,9% a.a (ao ano), tendo 

como base a área da safra 2016/17. No horizonte de estudo, a produtividade sairá de 80 

toneladas de cana por hectares (tc/ha) em 2016 para 85,3 tc/ha em 2024. Vale ressaltar que o 

ganho de produtividade (tc/ha) e de qualidade de açúcar total recuperável por tonelada de 

cana (ATR/tc) da cana-de-açúcar será suficiente para atender ao crescimento da produção de 

açúcar, sem um grande aumento da área destinada à sua produção. 

 

Figura 3 - Área colhida e produtividade do setor sucroenergético. 

 

Fonte: PDE, 2024, p. 345. 

 

2.3 O SETOR SUCROALCOOLEIRO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O cultivo da cana-de-açúcar no estado do Rio Grande do Norte (RN) vem desde a 

época colonial do Brasil no século XVI através dos engenhos na porção oriental da capitania 

do Rio Grande (TAVARES, 2010).  
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A expansão da produção torna-se mais intensa em meados do século XIX, mais 

precisamente por volta da década de 1840 quando se registrou um total 136 estabelecimentos 

de beneficiamento (engenhos e engenhocas) da cana de açúcar, os quais estavam distribuídos 

entre os principais vales úmidos do território da capitania, que produzia sobretudo açúcar para 

exportação para Europa (TAVARES, 2010).  

Diferentemente de outros estados nordestinos a expansão das usinas ocorreu 

lentamente. De acordo com Andrade (1981), foi em 1910 que teve a implantação da primeira 

usina em Canguaretama, e em 1922 da segunda em Ceara Mirim. 

A partir do Proálcool na década 1970 as ações no processo de modernização das 

usinas intensificaram, sobretudo do ponto de vista dos seus sistemas técnicos, que a partir de 

então se tornaram mais densos do ponto de vista da técnica e da ciência o que, desse modo, 

propiciou o surgimento de um meio técnico-científico na área rural potiguar.  

Esta mudança do meio potiguar dá-se em função da utilização de novas tecnologias 

tais como tratores, caminhões, sistemas de irrigação, bem como pela modernização das usinas 

que se tornam grandes indústrias capazes de processarem grandes quantidades de álcool e de 

açúcar.  

Atualmente o RN ocupa a 5ª posição na região norte-nordeste, e 12ª no cenário 

nacional na produção de cana-de-açúcar com 2.480 milhões na safra 2016/2017 (UNICA, 

2017), correspondendo a 125 mil toneladas de açúcar e 61 mil m³ de etanol. As três usinas no 

RN ficam localizadas nas cidades de Arês, Baía formosa e Ceará-Mirim, que juntas são 

responsáveis pela quase totalidade da produção de açúcar no estado, sendo, portanto as 

principais consumidoras da produção de cana-de-açúcar do território potiguar, especialmente 

em sua faixa litorânea ou na zona da mata, onde elas se localizam, conforme revela a Figura 

4.  

Figura 4 – Distribuição da cana-de-açúcar no território potiguar 

 

Fonte: Cardoso Junior (2009). 
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2.3.1 Situação Atual do RN 

 

Nas ultimas safras de 2012 a 2017 no RN houve mais queda que aumento na produção 

da cana-de-açúcar, álcool, açúcar. Esta queda, segundo o Engenheiro Agrônomo Rafael de 

uma Usina do estado foi devido à falta de chuva e investimento na adubação do plantio. Na 

Tabela 5 é possível observar as quedas e aumentos na produção de cana-de-açúcar de uma 

safra para outra. 

 

Tabela 5 – Histórica das ultimas safras no RN 

Safras 

Cana-de-açúcar 

(mil ton) 

Açúcar 

(mil ton) 

Etanol
1
 

(mil m³) 

Variação 

(cana-de-açúcar) 

2012/2013 2.248 134 72 

 2013/2014 2.158 123 57 -4,00% 

2014/2015 2.726 156 89 26,32% 

2015/2016 2.468 138 89 -9,46% 

2016/2017 1.975 125 61 -19,98% 

Fonte: UNICA, 2017. 

 

2.4 CICLO PRODUTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

As etapas iniciais do ciclo produtivo da cana-de-açúcar envolvem: o preparo do solo, o 

plantio das mudas e os tratos para a prevenção de pragas, além da ferti-irrigação. Após a 

maturação, a cana passa pelo processo de colheita, que envolve as etapas de limpeza 

(eliminação de pontas e folhas), corte e carregamento. Os três tipos de colheita mais 

difundidos no Brasil são: (1) semi-mecanizada, ou seja, limpeza do canavial com queima, 

corte manual e carregamento mecanizado feito por gruas carregadoras; (2) mecanizada com 

colheita de cana queimada, ou seja, limpeza com queima e corte, e carregamento mecanizado, 

feitos por colheitadeiras de cana picada; e (3) mecanizada com colheita de cana crua, ou seja, 

corte, limpeza e carregamento mecanizados, feitos por colheitadeiras de cana picada. 

Após a colheita, a cana é transportada em caminhões até as usinas, onde é pesada, 

amostrada e descarregada. Para o transporte, podem ser usados caminhões de 15, 28 ou até 45 

                                                             
1 Etanol está como a soma do álcool anidro e o álcool hidratado. 
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toneladas de capacidade de carga, que percorrem distância média de 20 km até usinas e 

destilarias, segundo Macedo, Leal e Silva (2004). 

Na amostragem são obtidos três importantes parâmetros que determinam a qualidade 

da cana recebida: o teor de sacarose aparente, a porcentagem de sólidos solúveis, e o teor de 

fibra da cana, pois reflete a quantidade de bagaço que estará disponível após a extração do 

caldo. Toda a cana é descarregada de forma mecanizada, em sistemas de lavagem e preparo. 

O processo de lavagem é feito com água sobre mesas que alimentam de cana a linha 

de produção reduzindo-se ao máximo a quantidade de impurezas que possam prejudicar seu 

rendimento nas etapas subsequentes. Esse procedimento é comumente realizado para a cana 

queimada. A Figura 5 apresenta a mesa alimentadora sendo abastecida por caminhões e a cana 

sendo lavada. 

 

Figura 5 – Cana na mesa alimentadora 

 

Fonte: AUTORIA PROPRIA, 2016. 

 

Após a lavagem, inicia-se a etapa de preparo, quando é feita a desintegração parcial do 

colmo, de maneira a facilitar o processo de extração da sacarose. As operações básicas são 

corte com uso de facas rotativas com o equipamento chamado de picador de cana, e o 

desfibramento quando a cana é destruída a estrutura original no equipamento desfibrador. A 

Figura 6 mostra o picador de cana com as facas. O desfibrador também usa eixo rotativo, 

porém com martelos. 
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Figura 6 - Picador de cana 

 

Fonte: AUTORIA PROPRIA, 2015. 

 

Em seguida é realizada a extração do caldo, que pode ser feita por esmagamento em 

difusores ou por conjuntos de cilindros metálicos, conhecidos como moendas. Para que a 

eficiência de extração da sacarose seja elevada, realiza-se a embebição, com adição de água 

ou caldo à matéria submetida à moagem. Os equipamentos que compõem as etapas de preparo 

e moagem são acionados por turbinas a vapor ou motores elétricos. A Figura 7 mostra o setor 

das moendas acionado por motores. 

Figura 7 – Setor Moendas 

 

Fonte: AUTORIA PROPRIA, 2016. 
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O caldo extraído da cana é, então, distribuído para as etapas de produção de açúcar e 

álcool. Na produção de açúcar, o tratamento do caldo passa por uma sequência bem definida: 

as etapas incluem tratamento preliminar, peneira, para eliminação de impureza, sulfitação, 

adição de ácido fosfórico e adição de cal, para o clareamento do caldo, decantação, 

evaporação, cristalização, centrifugação e secagem. Se o destino for à produção de etanol, 

normalmente as etapas são a peneiração, decantação, aquecimento, fermentação, destilação, 

produzindo o álcool hidratado, e posteriormente desidratando produzindo o álcool anidro.  

A palha (pontas e folhas) é um resíduo da colheita da cana crua. Segundo Macedo, 

Leal e Silva (2004), considerando a rota de corte e limpeza mecanizados de cana picada, 

seguida de enleiramento, enfardamento e transporte da palha, pode-se adotar índice de 150 kg 

de palha, até 15% de umidade, por tonelada de cana moída, com poder calorífico inferior de 

aproximadamente 12.750kJ/kg. Nota-se aqui a significativa característica energética da palha, 

que desperta o interesse de aproveitamento como combustível, já que seu poder calorífico é 

quase 60% maior que o poder calorífico do bagaço (LEME, 2005). 

Já o bagaço e o vinhoto são os principais resíduos resultantes do seu processamento 

industrial. O bagaço é resultante da etapa de moagem e tradicionalmente utilizado como 

combustível nas usinas e destilarias de todo o setor, sendo transportado em esteiras das 

moendas ou difusores até os alimentadores de bagaço das caldeiras, para ser queimado. A 

Figura 8 apresenta a correia transportadora que é responsável de levar o bagaço à caldeira. 

 

Figura 8 – Correia Transportadora de bagaço 

 

Fonte: AUTORIA PROPRIA, 2016. 
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Macedo, Leal e Silva (2004) estimam que o índice de produção de bagaço pode chegar 

a 350 kg por tonelada de cana moída, com 50% de umidade e poder calorífico inferior da 

ordem de 7.500 kJ/kg. 

Considerando-se o elevado poder energético que apresentam os resíduos resultantes do 

ciclo produtivo da cana-de-açúcar, incluindo o bagaço e a palha, é que se vislumbra o 

potencial de geração de eletricidade excedente pelo setor sucroalcooleiro para a 

comercialização.  

 

2.5 LEGISLAÇÃO SOBRE A QUEIMA DA CANA 

 

Na legislação brasileira, o emprego do fogo já é proibido pelo Código Florestal (Lei 

nº4.771/1965), artigo 27º. A queima da palha de cana, mostrada na Figura 9, com o objetivo 

de facilitar as operações de colheita é uma prática comum no Brasil. Já a colheita mecanizada 

sem queima fica restrita às áreas mecanizáveis e, do ponto de vista agronômico, apresenta 

aspectos positivos, como maior proteção do solo contra erosão e redução da poluição 

ambiental. Este modelo de colheita possibilita, ainda, melhorias nas características 

tecnológicas com a diminuição das impurezas minerais. 

A colheita mecanizada atingiu 90,2% da área de cultivo no ano de 2016. NA região 

centro-sul o percentual é de 5,6%, enquanto que o norte-nordeste é de 23,2%, devido à 

dificuldade de atuação mecânica em relevo mais acidentado (NOVACANA, 2017). 

 

Figura 9 – Queima da palha da cana 

 

Fonte: autoria própria, 2016. 
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Ações de entidades ambientais originaram a lei da Queima da Cana no Estado de São 

Paulo de nº 11.241/2002, que trata da queima controlada da cana-de-açúcar para retirar a 

palha e de sua gradual eliminação. A tabela 6 apresenta planos diferenciados para áreas 

mecanizáveis (maiores que 150 hectares e declividade menor ou igual a 12%) e as áreas não-

mecanizáveis (menores que 150 hectares ou declividade maior que 12%). 

 

Tabela 6 – Eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar em SP 

Ano ÁREA MECANIZÁVEL ONDE NÃO SE PODE 
EFETUAR A QUEIMA 

PERCENTAGEM DE 
ELIMINAÇÃO DA QUEIMA 

1° ano 

20% da área cortada 20% da queima eliminada 2002 

5°ano 

30% da área cortada 30% da queima eliminada 2006 

10° ano 

50% da área cortada 50% da queima eliminada 2011 

15° ano 

80% da área cortada 80% da queima eliminada 2016 

20° ano 

100% da área cortada Eliminação total da queima 2021 

  

Ano ÁREA NÃO MECANIZÁVEL, COM 
DECLIVIDADE SUPERIOR A 12% E/OU 

MENOR DE 150há, ONDE NÃO SE PODE 
EFETUAR A QUEIMA. 

PERCENTAGEM DE 
ELIMINAÇÃO DA QUEIMA 

10° ano 

10% da área cortada 10% da queima eliminada 2011 

15° ano 

20% da área cortada 20% da queima eliminada 2016 

20° ano 

30% da área cortada 30% da queima eliminada 2021 

25° ano 

50% da área cortada 50% da queima eliminada 2026 

30° ano 

100% da área cortada 100% da queima eliminada 2031 
Fonte: Lei Estadual de São Paulo N° 11.241/2002. 

 

Essa lei paulista espelhou muitos estados a criarem suas próprias normas, como no 

caso do Rio Grande do Norte sobre a resolução N° 02/2008 do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONEMA-RN), que dispõe sobre o uso controlado do fogo e redução da queima 

da palha da cana-de-açúcar e dá outras providências.  
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No Artigo 2° a resolução estabelece-se que: “Os plantadores de cana-de-açúcar que 

utilizem como método de pré-colheita a queima da palha em áreas mecanizáveis e não 

mecanizáveis independentemente da área plantada, devem reduzir esta prática”. Deu-se um 

prazo até o ano de 2017 a eliminação total da queima, conforme mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar no RN 

Ano ÁREAONDE NÃO SE PODE EFETUAR A 
QUEIMA 

PERCENTAGEM DE REDUÇÃO 
DA QUEIMA 

2008 10% da área cortada 10% da queima eliminada 

2009 20% da área cortada 20% da queima eliminada 

2010 30% da área cortada 30% da queima eliminada 

2011 40% da área cortada 40% da queima eliminada 

2012 50% da área cortada 50% da queima eliminada 

2013 60% da área cortada 60% da queima eliminada 

2014 70% da área cortada 70% da queima eliminada 

2015 80% da área cortada 80% da queima eliminada 

2016 90% da área cortada 90% da queima eliminada 

2017 100% da área cortada Eliminação total da queima 
Fonte: Resolução 02/2008 CONENA –RN. 

 

Com isso as usinas do RN terão que modernizar suas frotas de corte e coleta para 

atender à Resolução estadual, que acarretará em uma diminuição da poluição lançada ao ar. 

As palhas não queimadas poderão ser aproveitadas para a geração, aumentado a quantidade de 

energia elétrica a ser vendida, objeto do estudo de caso. Em contra partida, a função de 

cortador de cana será praticamente extinta e abrindo mercado para profissões mais 

qualificadas, como por exemplo, o operador de máquinas. 

Caso as usinas do RN não cumprirem o estabelecido na resolução. O artigo 14 

estabelece: “A conduta potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente, que 

descumprir o contido nesta Resolução, será considerada como infração ambiental, observados 

os preceitos da Lei Complementar 272/2004 e 336/2006, e, ao infrator, aplicar-se - á qualquer 

das sanções ali previstas.” 

 

2.6 O PROCESSO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

O bagaço de cana-de-açúcar é, sem dúvida, a biomassa de maior representatividade na 

matriz elétrica brasileira, sendo responsável, pelo suprimento de energia térmica, mecânica e 
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elétrica das unidades de produção de açúcar e álcool, por meio da cogeração. A Tabela 8 

mostra a potência instalada nas fontes de biomassa do país. 

 

Tabela 8- Fontes de Biomassa utilizadas no Brasil 

Fontes de biomassa a utilizadas no Brasil - Fase : operação 

Origem Potência Outorgada (MW) % 

Biomassa da cana de açúcar 11.136 75,91 

Casca de arroz 45 0,31 

Biogás-AGR 2 0,01 

Capim Elefante 66 0,45 

Floresta 3.294 22,45 

Resíduos sólidos urbanos 120 0,82 

Resísduos animais 2 0,01 

Biocombustíveis líquidos 5 0,03 

Total 14.670 100 
Fonte: UNICA, Abril 2017, p. 2. 

 

A cogeração está associada a algumas importantes vantagens, como eficiência maior 

na utilização de insumos energéticos e impactos ambientais reduzidos na emissão de gases 

tóxicos a atmosfera. É considerada uma prática de conservação de energia e de racionalidade 

energética, baseada no princípio de aproveitamento do calor rejeitado em máquinas térmicas. 

A cogeração atende perfeitamente às necessidades da indústria sucroalcooleira, que, 

além de demandar potência elétrica e térmica, dispõe de combustível residual (bagaço) que se 

integra de modo favorável ao processo. 

Além da produção de energia elétrica suficiente para o consumo industrial próprio, a 

cogeração propicia excedentes de eletricidade, dependendo da tecnologia empregada. A cana-

de-açúcar permite baixos custos de produção de açúcar e álcool, pois toda a energia 

consumida em seu processo é proveniente de seus próprios resíduos (bagaço). 

Ao contrário do que acontecia no início do Proálcool, quando o bagaço de cana era 

considerado indesejável, sendo queimado em caldeiras ineficientes e de baixa pressão, hoje já 

utilizam equipamentos eficientes e, além de suprirem sua própria demanda de energia, 

vendem o excedente de eletricidade para a rede (GOLDEMBERG et al. 2008). 

No Brasil, a cogeração é explorada pelo setor industrial, geralmente com foco na auto-

suficiência energética, sobretudo considerando-se os ganhos econômicos resultantes. Os 

segmentos industriais que tipicamente empregam a tecnologia de cogeração são o 

sucroalcooleiro, o de celulose e papel, o siderúrgico e o de refino de petróleo. A cogeração foi 
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regulamentada com o Decreto-lei nº 1.872, de 21 de maio de 1981, que permitia aos 

concessionários de serviço público de eletricidade adquirir energia elétrica excedente, gerada 

por autoprodutores, com a utilização de fontes energéticas que não empregavam combustíveis 

derivados de petróleo. 

Para Nagaoka (2002), a comercialização da energia elétrica cogerada pelo setor 

sucroalcooleiro começa a ser viabilizada com a reforma do setor elétrico brasileiro na década 

de 1990, que visou permitir que o governo elaborasse políticas energéticas e regulamentasse o 

setor, transferindo ao setor privado as responsabilidades sobre a operação do sistema elétrico 

e de novos investimentos. 

Guardabassi (2006) ressalta que essa realidade só começou a mudar em 2001, quando 

o Brasil foi afetado por uma grave crise de abastecimento e consequente racionamento de 

energia, quando o setor vislumbrou vantagens na geração de excedentes. 

A conjunção de fatores como a abertura do mercado da produção da eletricidade para 

pequenos fornecedores e a alta produtividade atingida pelo setor sucroalcooleiro brasileiro, 

acrescida pela modernização de equipamentos e processos industriais de transformação da 

biomassa, faz das usinas do setor, atualmente, unidades comercializadoras de energia elétrica. 

As usinas sucroalcooleiras no Brasil tiveram uma geração de energia elétrica de 36,2 

TWh, um consumo de 15 TWh e exportação de 21,2 TWh, isso em 2016 , conforme a Tabela 

9 apresenta. 

 

Tabela 9- Geração de Bioeletricidade. 

Geração de bioeletricidade sucroenergética, 2010-2016, Brasil 

Bioeletricidade sucroenergética 2010 2011 2012 2013 3014 2015 2016 

Autoconsumo (em TWh) 13,6 12,3 13,0 13,9 13,7 13,7 15,0 

Ofertado para rede (em TWh) 8,8 9,9 12,1 16,0 20,2 20,2 21,2 

Total em (TWh) 22,4 22,2 25,1 29,9 33,9 33,9 36,2 
Fonte: UNICA, abril 2017, p. 8. 

 

Com a expansão do setor sucroalcooleiro (mais usinas) prevista até o ano 2024, com o 

aproveitamento de palhas e pontas para a cogeração (mais combustível para as caldeiras) e à 

possibilidade de modernização nas usinas existentes, com maior eficiência no processo, que 

ocorre com a elevação dos níveis de pressão de 21 para 65 bar nas caldeiras, instalação de 

turbinas de múltiplos estágios que permitem uma economia considerável do vapor (Turbina 

de condensação). A geração elétrica irá aumentar para 165TWh/ano (PDE, 2024). 
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2.7 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE COGERAÇÃO POR BAGAÇO 

 

Segundo Leme (2005), a geração de vapor em usina sucrolcooleira é realizada em 

caldeiras do tipo aquatubular, que utilizam bagaço de cana como combustível. Para tais 

equipamentos há basicamente três modelos: caldeiras com fornalha do tipo ferradura, 

caldeiras com grelha plana ou inclinada, e caldeiras que realizam queima em suspensão. Os 

dois primeiros modelos realizam queima em leito fixo (em pilhas), já o terceiro, realiza 

queima em suspensão. O tipo de queima influencia a eficiência das caldeiras, as com queima 

em leito fixo são mais antigas e ineficientes. Já aquelas com queima em suspensão são mais 

modernas, apresentam maior eficiência e possibilitam maiores capacidades de operação. Estas 

últimas têm sido a opção quando da substituição de equipamentos antigos e instalação de 

novas unidades. A Figura 10 apresenta uma cadeira aquatubular e suas principais partes. 

 

Figura 10– Caldeira aquatubular 

 

Fonte: Treinamento Equipalcool , 2011, p. 10. 

 

Com relação à eficiência das caldeiras, um ponto importante a destacar é o 

aproveitamento da energia contida no fluxo residual de gases de combustão. Isso pode ser 

feito através de superaquecedores de vapor, que aumentam a temperatura do vapor gerado; 

através de economizadores que, ao aquecer a água de alimentação da caldeira, e com pré-

aquecimento do ar de combustão, reduzem o consumo de bagaço. O vapor gerado atende a 

duas demandas de energia: eletromecânica e térmica. O atendimento da demanda 

eletromecânica é feito pelo acionamento de turbinas a vapor acopladas a geradores de 

eletricidade. A demanda térmica da produção de açúcar e álcool é atendida pelo vapor de 
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escape das turbinas, que retorna uma parte em forma de condensado para caldeira, o que 

caracteriza a cogeração de energia (LEME, 2005). A Figura 11 apresenta o fluxo de vapor de 

usina que cogera. 

 

Figura 11 - fluxo de vapor de uma usina que cogera. 

 

Fonte: Siemens , 2011. 

 

Leme (2005) também afirma que a vantagem da cogeração é o uso mais eficiente do 

conteúdo de energia da fonte primária, por meio do aproveitamento de parte da energia 

térmica que normalmente seria rejeitada para a atmosfera. O que se busca é a melhor 

utilização da energia primária, desde a fase de projeto de uma instalação, exigindo-se que o 

projetista leve em consideração tanto a demanda térmica quanto a potência mecânica ao 

projetar o sistema de suprimento. 

Quanto à geração eletromecânica, o atendimento das demandas de potência elétrica e 

mecânica é feito por um conjunto de turbinas a vapor, acionadas pelo vapor produzido a partir 

da queima do bagaço em caldeiras (LEME, 2005). Walter (1994) apresenta dois tipos de 

arranjos usuais quanto ao conjunto de turbinas, todos operando em ciclos a vapor: (1) turbinas 

a vapor de contra-pressão (Figura 12), que recebe o vapor em alta pressão e elevada 

temperatura, onde esse vapor passa por seus diversos estágios perdendo pressão e 

temperatura, chegando valores adequados para ser usado no processo industrial. (2) As 

turbinas de condensação com extração (Figura 13); atua da mesma forma que a turbina de 

contra-pressão, onde uma parte do vapor vai para o processo industrial e a outra vai para 

outros estágios permanecendo por mais tempo dentro da turbina se transformando em água 

dentro do equipamento chamado condensador. 
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Figura 12 – Turbina de contra-pressão 

 

 

Fonte: Treinamento NG, 2012. 

 

Figura 13 – Turbina de condensação com extração 

 

 

Fonte: Treinamento NG, 2012. 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso foi em uma usina sucroalcooleira do nordeste brasileiro, que pediu 

que os dados apresentados neste trabalho ficassem restritos somente para fins de pesquisa 

acadêmica. Para dados porventura faltantes, foram realizadas estimativas com base em 

instalações semelhantes. 

A usina estudada produz açúcar, álcool e exporta energia na modalidade de produtor 

independente
2
. Antes da atual estrutura, a usina não comercializava energia elétrica, ficando 

                                                             
2 Agente individual, ou participante de consórcio, que recebe concessão, permissão ou autorização do Poder 

Concedente para produzir energia destinada à comercialização por sua conta e risco. 
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sua geração de energia somente para consumo próprio, na modalidade definida como 

autoprodutor
3
. A Figura 14 apesenta uma instalação típica de usina sucroenergética. 

 

Figura 14 – Ilustração de usina sucroenergética 

 

Fonte: COGEN, 2011. 

 

Os dados básicos da usina estudada são: 

 Moagem em média são 7000 toneladas de canas moídas por dia(tc/dia); 

 Produção de álcool hidratado são 300.000 litros/dia; 

 Produção álcool anidro são 250.000 litros/dia; 

 Produção de 8.000 sacos de 50 kg de açúcar por dia. 

Antes da modernização (caldeira, turbogeradores e toda parte da termoelétrica atual), a 

usina funcionava com três caldeiras de 300°C, 21kgf/cm² e vazão total 170 ton/h. Existiam 

turbinas nas cinco moendas, no picador e no desfibrador. Possuía três geradores, com potência 

total de 10 MW. 

A partir de 2011 foi finalizada a construção de uma termoelétrica a bagaço de cana 

com investimento de cerca de 135 milhões de reais a preços da época. Os principais 

equipamentos foram modernizados para alta eficiência como: 

                                                             
3 Agente com concessão, permissão ou autorização para produzir energia destinada a seu uso exclusivo, podendo 

comercializar eventual excedente de energia desde que autorizado pela Aneel. 
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 A Caldeira de alta pressão de 67kgf/cm²; 

 Turbogeradores de média tensão em 13,8kV; 

 Estação de tratamento de água (ETA); 

 Estação de desmineralização da água (DESMI); 

 Construção de nova subestação elevadora de 69KV; 

 Construção de 15 km de linha de transmissão em 69kV, e demais periféricos. 

Todos foram dimensionados para atender uma exportação de 100.000 MWh/ano para 

um pool de empresas distribuidoras de energia. As figuras 15 a 20 mostram os principais 

equipamentos de uma termoelétrica a bagaço de cana. 

  

Figura 15 – ETA 

 

Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 

Figura 16 – DESMI 

 

Fonte: Fluid Brasil, 2013. 
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Figura 17 – Caldeira 

 

Fonte: Equipalcool, 2013. 

 

Figura 18 – Turbina a vapor 

 

Fonte: Autoria Própria, 2016. 
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Figura 19 – Gerador 

 

Fonte: Autoria Própria, 2014. 

 

Figura 20 – Subestação Elevadora 69kV 

 

Fonte: Autoria Própria, 2014. 

 

A tabela 10 apresenta as capacidades dos principais equipamentos. 
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Tabela 10 - Dados dos principais equipamentos 

Quantidade Descrição 

1 Desmi 100m³/h 

1 ETA 200m³/h 

1 Caldeira 520°C, 67 kgf/cm², 220 ton/h 

1 Turbina de contra-pressão 15MW 

1 Turbina de condensação com extração 25MW 

1 Gerador 15MW, 13,8kV 

1 Gerador 25MW, 13,8kV 

2 Transformadores com ventilação forçada 40 MVA 

Fonte. Elaboração Própria, 2017. 

 

Para ter um melhor aproveitamento do vapor, as turbinas que acionavam o picador, o 

desfibrador de cana, e as cinco moendas passaram a ser acionados por motores elétricos. 

Também na fabricação de açúcar foi instalado um equipamento chamado pré-evaporador, 

fazendo com que grande parte do vapor utilizado no processo retornasse em forma de água 

condensada de retorno para a caldeira, formando um ciclo fechado de vapor e água. Desta 

forma os produtos químicos na produção de água pela ETA e DESMI para caldeira ficam 

sendo economizados. E esses setores só funcionam para manter o complemento de nível no 

balão da caldeira e ter uma operação segura de tal equipamento. 

Durante as ultimas seis safras, a usina obteve as seguintes produções de cana, bagaço, 

e energia elétrica, conforme a tabela 11. 
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Tabela 11 – Produção de cana, bagaço, e energia elétrica 

Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Cana moída total  

(ton)  1.112.459,45 970.456,00 834.578,00 987.908,00 862.008,00 790.878,00 

Rendimento de 

bagaço ( kg/tc) 
0,360 0,345 0,353 0,346 0,366 0,354 

Bagaço produzido 

(ton) 
400.485,40 334.807,32 294.606,03 341.816,17 315.494,93 279.970,81 

Rend. Caldeira 

(TV/TB) 
1,90 1,90 2,00 2,10 2,10 2,10 

Rendimento das 

turbinas ( TV/ MW) 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Geração de energia 

Elétrica (MWh) 152184,45 127226,78 117842,41 143562,79 132507,87 117587,74 

Exportação Bruta de 

energia Elétrica 

(MWh) 111.023,45 91.319,91 86.963,03 107.010,19 100.613,57 88.325,26 

Consumo próprio de 

energia Elétrica( 

MWh) 

41.161,00 35.906,87 30.879,39 36.552,60 31.894,30 29.262,49 

Fonte: Laboratório Industrial da Usina, 2017. 

Analisando os dados da tabela 11 observa-se que os anos de 2011,2014 e 2015 

atenderam o contrato de venda firmado no leilão, e teve um saldo positivo de energia que se 

supõe que foi vendido no ambiente de contratação livre pelo os preços do PLD (preços de 

liquidação das diferenças). 

Já nos anos 2012, 2013e 2016, a usina não atingiu a meta que é de 100.000 MWh/ano, 

com isso especula-se que a empresa teve que comprar energia no mercado de curto prazo para 

ressarcimento contratual as distribuidoras, e pagou multas. 

A usina não informou o submercado e os preços da comercialização que ela vendeu e 

comprou energia durante as ultimas seis safras, nos casos em que ultrapassou e não atingiu o 

contrato. Porém foi feito uma estimativa da média de preço considerando o submercado do 

nordeste, com valores coletados na CCEE, e verificou-se cláusulas no contrato de 

comercialização de energia elétrica no ambiente regularizado (CCEAR) N° 06 , como 

também  no Módulo 3 – contratos da CCEE. 
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 Para a penalidade (R$) por indisponibilidade foi observado na cláusula CCEAR N° 

06, a fórmula de ressarcimento pela energia não cumprida. 

      {      [
  (            )

 
]}                               (1) 

Onde: 

      : ressarcimento pela ENERGIA não suprida, no mês “m”, em R$; 

       = Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) médio mensal, no mês m, 

conforme divulgado pela CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – CCEE, expresso em R$/MWh; 

   = quantidade de meses em que tenha sido constatada a INDISPONIBILIDADE, 

variando de 1 a 4. A cada mês, em que tenha sido verificada ocorrência de 

INDISPONIBILIDADE, o valor de j será incrementado em uma unidade. Ao atingir 4, 

o valor de j permanecerá constante. Após 12 meses sem ocorrências, o valor de j 

retornará a zero; 

        = Preço Máximo de Liquidação de Diferenças vigente, expresso em 

R$/MWh;  

No Módulo 3 – contratos a CCEE orienta o seguinte a respeito de tais itens: 

“7.3.7 Exclusivamente para Usinas térmicas à Biomassa, será calculada uma 

indisponibilidade correspondente à diferença entre a geração verificada de 

cada ano civil e o seu compromisso contratual anual, apurada no mês de 

Dezembro de cada ano. 

7.3.8 Exclusivamente para Usinas Térmicas à Biomassa, a indisponibilidade 

descrita no item 7.3.7, será precificada ao PLD médio do ano de apuração, 

com a finalidade de recompor financeiramente os custos incorridos pelas 

Distribuidoras no Mercado de Curto Prazo decorrente da energia não 

entregue ao Condomínio Virtual. Esse valor será pago somente no mês de 

dezembro de cada ano pelo Agente proprietário da Usina e será destinado ao 

Condomínio Virtual.” 

O valor de venda do MWh da usina de acordo com o contrato, corrigido anualmente 

pelo índice de preços gerais de mercado(IGPm), os valores médio anual do PLD do nordeste 

(NE), e o valor máximo de cada ano, são apresentados na tabela 12. 
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Tabela 12 – Valor da compra ou venda da energia em reais. 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportação de 

energia Elétrica 

(MWh) 111.023,45 91.319,91 86.963,03 107.010,19 100.613,57 88.325,26 

Valor (R$)/MWh 

da energia do 

contrato 109,35 117,89 124,40 128,97 142,57 152,82 

Receita da venda 

contrato (R$) 12.140.414,60 10.765.704,14 10.818.200,63 13.801.104,79 14.344.477,21 13.497.865,48 

Saldo (MWh) 11.023,45 -8.680,09 -13.036,97 7.010,19 613,57 -11.674,74 

Valor médio 

(R$) do PLD no 

submercado NE 29,12 161,13 263,42 669,53 310,57 173,56 

Compra ou 

venda no PLD 

(R$) 321.002,95 -1.398.622,97 -3.434.199,27 4.693.535,56 190.557,60 -2.026.268,74 

Penalidade pela 

indisponibilidade 

(R$)   -3.259.721,15 -5.342.029,81     -3.623.607,34 

Total do ano de 

energia (R$) 12.461.417,55 6.107.360,03 2.041.971,55 18.494.640,36 14.535.034,81 7.847.989,40 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

Entre os fatores responsáveis pelo não atingimento da energia a ser exportada, pode-se 

mencionar: 

 Estiagem; 

 Dificuldade para renovar o campo e adubar o canavial; 

 Problemas de rendimento da caldeira. 

 

3.1 TIPOS DE CUSTOS DA USINA NA COOGERAÇÃO 

 

Considerando os custos da UTE que foram repassados pela usina. Com três tipos: 

custo de O&M por MWh gerado, custo com máquinas para o estoque de bagaço, custo de 

reposição de peças, equipamentos da UTE. Todos esses custos sendo demonstrado na tabela 

13. 
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3.1.1 Custo de O&M por MWh gerado: 

Nesse custo estão inclusos os salários dos colaboradores lotados na UTE, compra de 

EPI’s, materiais de consumo, consumíveis, ferramentas, lubrificantes, produtos 

químicos. 

 

3.1.2 Custo com máquinas para movimentação de bagaço no estoque: 

Este custo está relacionado ao aluguel das máquinas, combustível para as mesmas. 

 

3.1.3 Custo de reposição peças, equipamentos, ativos da UTE: 

Este custo é referente à compra de materiais sobressalentes, compra de peças para 

equipamentos defeituosos, compra de equipamentos novos, materiais. 

Tabela 13 – Custos da operação e manutenção da UTE 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geração de 

energia 

Elétrica 

(MWh) 152.184,45 127.226,78 117.842,41 143.562,79 132.507,87 117587,74 

Custo (R$) 

de 

O&M/MWh 

gerado 37,52 40,45 42,69 44,26 48,93 52,45 

Custo de 

O&M ( R$) 5.709.960,67 5.146.323,32 5.030.692,64 6.354.089,11 6.483.610,07 6.167.477,02 

Custo com 

Máquinas do 

Bagaço (R$) 700.002,00 769.217,76 830.096,40 875.839,74 908.053,14 1.003.752,84 

Custo 

reposição de 

peças (R$) 435.986,78 604.834,56 634.956,00 534.569,04 583.497,03 476.890,66 

Custo total 

(R$) 6.845.949,45 6.520.375,64 6.495.745,04 7.764.497,89 7.975.160,24 7.648.120,52 

Fonte: Dados repassados pela administração, 2017. 

 

Fazendo a subtração do total (R$) do ano de energia da tabela 12 o com o custo total 

da tabela 13, a usina teve prejuízo em dois anos, conforme apresenta a tabela 14. 
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Tabela 14 – O resultado líquido durante cada ano da UTE 

çAno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

do ano 

de 

energia 

(R$) 

12.461.417,55 6.107.360,03 2.041.971,55 18.494.640,36 14.535.034,81 7.847.989,40 

Total 

do 

custo 

(R$) 

6.845.949,45 6.520.375,64 6.495.745,04 7.764.497,89 7.975.160,24 7.648.120,52 

Saldo 

final 

(R$) 

5.615.468,10 -413.015,61 -4.453.773,48 10.730.142,47 6.559.874,58 199.868,88 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Observando os anos de 2012, 2013 e 2016 a meta contratual não foi atingida, e com 

isso a usina teve que comprar energia para recompor o contrato e pagou multas, sendo que nos 

de 2012, 2013 obteve prejuízo na cogeração e no de 2016 ainda teve um saldo positivo, 

devido ao bom preço da energia reajustada pelo contrato e da queda do PLD. 

Para eliminar o risco de perda de garantia física e evitar penalidades mais severas 

pelas CCEE, Aneel, a usina poderia acrescentar ao bagaço a utilização de pontas e palhas (que 

é um dos objetivos desse trabalho) como combustível. Com isso poderia aumentar o período 

da geração de vapor e consequentemente a geração de energia elétrica. Outras alternativas 

seriam também aumentar a moagem de cana-de-açúcar expandindo área, ou comprando cana 

de fornecedores. 

 

3.2 UTILIZAÇÃO DA PALHA NA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Conforme mencionado no capítulo 2, a Resolução N° 02/2008 CONEMA-RN artigo 

2º, estabelece um prazo até o ano de 2017 para eliminação total da queima da palha da cana, 

sendo evidente que as usinas não poderão ficar sem fazer um investimento para colheita e 

utilização da palha da cana-de-açúcar em seu processo, segundo esta lei. 

Hoje na usina de estudo, apenas 20% das canas colhidas são realizadas de forma 

mecanizada e a palha é desperdiçada, sendo queimada no próprio campo. 
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Os investimentos para a utilização de 100% palha na usina, conforme passado pela 

equipe técnica seriam aproximadamente de R$ 9.000.000,00, com a compra de máquinas para 

enfardamento da palha no campo, conjunto de esteiras transportadoras na recepção da palha, 

triturador de palha, mais R$ 15.000.000,00 de colheitadeiras, transbordos, tratores. Sendo um 

total de R$ 24.000.000,00. 

O projeto do sistema de palha irá alimentar a caldeira com praticamente 100% palha 

contida na cana. Nessas condições serão realizados os cálculos para verificar o novo 

rendimento da caldeira, que atualmente é de 2,2kgv/kgb.  

Os passos são:  

 Obter o poder calorifico inferior (PCI
4
) do bagaço e da palha; 

 A entalpia
5
 da água e do vapor, e o rendimento da caldeira. 

A entalpia da entrada da água segundo o fabricante da caldeira é de 493 kJ/kg. Já a 

entalpia do vapor é encontrada de acordo com o diagrama de Mollier da figura 21. 

 

Figura 21 – Diagrama de Mollier 

 

Fonte: Engineeringtoolbox.com 

                                                             
4 É a quantidade de calor que pode produzir 1kg de combustível, quando este entra em combustão com excesso 

de ar e gases de descarga são resfriados até o ponto de ebulição da água, evitando assim que a água contida na 
combustão seja condensada. 
5 Uma grandeza física definida no âmbito da termodinâmica clássica de forma que esta meça a máxima energia 

de um sistema termodinâmico, teoricamente passível de ser deste removida na forma de calor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grandeza_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_cl%C3%A1ssica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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Como o vapor de saída da caldeira tem 520°C e 67 bar, o valor da entalpia no gráfico é 

3510 kJ/kg. O PCI do bagaço e palha , fornecido pelo laboratório da usina, são de 7.497 kJ/kg 

e 11.272kJ/kg, respectivamente. A eficiência passada pelo fabricante da caldeira é de 89%. 

Tendo os dados para obter a vazão de vapor e redimento da caldeira utilizando ao 

mesmo tempo bagaço e palha é utilizar a Equação (2) para os cálculos. 

 

  
     

     
                                                                                                                  (2) 

Onde: 

  = Vazão mássica de vapor (tv/h); 

      Poder Calorífico Inferior do Combustível (kj/kg); 

 = Vazão do combustível (t/h); 

   =Entalpia da água de alimentação da caldeira (kJ/kg) 

  = Entalpia do vapor que sai da caldeira (kj/kg); 

   = eficiência 

Fazendo primeiro com 100 t/h de bagaço na equação (2), a vazão da caldeira e 

rendimento é o mesmo de placa: 

 

  
(        )

        
      

           

Rendimento de 2,2 tv/tb 

 

A tonelada de cana tem 350 kg de bagaço e 150 kg de palha, segundo o laboratório das 

usinas da região nordeste, ou seja, um total de 500 kg combustível. Os 350 kg de bagaço 

correspondem a 70% do combustível e os outros 30% a palha. 

Mantendo as 100 t/h de combustível entrando na caldeira. Pode-se dividir da seguinte 

forma, 70 t/h de bagaço e 30 t/h de palha, o novo rendimento da caldeira será de 2,5 kgv/kg: 

  

    
(                )
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Dividindo essa nova vazão pela quantidade de combustível (Bagaço e Palha) tem-se o 

rendimento de 2,5kgv/kg de combustível, um ganho de 15 %. Este ganho adicional é 

responsável pelo incremento na geração de bioeletricidade, levando em consideração que a 

geração de energia elétrica nos turbogeradores está diretamente associada ao fluxo de vapor 

dentro das turbinas, e esta é ligada ao vapor que vem da caldeira, que depende da entrada e 

tipo do combustível.  

Considerando se essa implementação do sistema de palha tivesse sido colocada em 

2011, teriam os seguintes resultados apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - O resultado líquido durante cada ano da UTE com utilização da palha 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportação de 

energia Elétrica 

(MWh) 

127.676,97 105.017,90 100.007,48 123.061,72 115.705,61 101.574,04 

Valor (R$)/MWh 

da energia do 

contrato 

109,35 117,89 124,40 128,97 142,57 152,82 

Receita da venda 

contrato (R$) 
13.961.476,79 12.380.559,76 12.440.930,73 15.871.270,51 16.496.148,79 15.522.545,30 

Saldo (MWh) 27.676,97 5.017,90 7,48 23.061,72 15.705,61 1.574,04 

Valor médio (R$) 

do PLD no 

submercado NE 

29,12 161,13 263,42 669,53 310,57 173,56 

Compra ou venda 

no PLD (R$) 
805.953,40 808.533,59 1.970,84 15.440.515,90 4.877.691,24 273.190,95 

Total do ano de 

energia (R$) 
14.767.430,18 13.189.093,35 12.442.901,57 31.311.786,41 21.373.840,04 15.795.736,25 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Se tivesse utilizando toda palha da cana durante as safras, a exportação de energia 

atingiria a meta contratual e a usina teria saldo para vender no mercado de curto prazo. 

Os custos da geração de energia com o “mix” palha/bagaço, segundo a empresa, 

aumentariam devido aos custos das enfardadeiras, tratores, para o transporte da palha do 

campo para a termoelétrica, como mostra a Tabela 16. Já os custos com as colheitadeiras 

entram na produção de álcool e açúcar, pois seria a troca de cortadores de cana por máquinas. 
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Tabela 16 - Apresentação dos custos adicionais utilizando palha 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geração de 

energia Elétrica 

(MWh) 

175.012,12 146.310,80 135.518,78 165.097,21 152.384,05 135.225,90 

Custo (R$) de 

O&M/MWh 

gerado 

39,14 42,20 44,53 46,17 51,04 54,71 

Custo de O&M 

(R$) 
6.849.974,40 6.174.315,71 6.034.651,08 7.622.538,15 7.777.681,92 7.398.209,11 

Custo com 

Máquinas do 

Bagaço (R$) 

700.002,00 769.217,76 830.096,40 875.839,74 908.053,14 1.003.752,84 

Custo reposição 

de peças (R$) 
435.986,78 604.834,56 634.956,00 534.569,04 583.497,03 476.890,66 

Total do custo 

(R$) 
7.985.963,18 7.548.368,03 7.499.703,48 9.032.946,93 9.269.232,09 8.878.852,61 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

A Tabela 17 mostra o saldo final do saldo da energia menos o custo da utilização da 

palha com bagaço. 

 

Tabela 17 – Saldo Final se tivesse utilizado Palha nas safras 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total do ano de energia 

(R$) 
14.767.430,18 13.189.093,35 12.442.901,57 31.311.786,41 21.373.840,04 15.795.736,25 

Total do custo (R$) 7.985.963,18 7.548.368,03 7.499.703,48 9.032.946,93 9.269.232,09 8.878.852,61 

Saldo final (R$) 6.781.467,00 5.640.725,32 4.943.198,09 22.278.839,48 12.104.607,94 6.916.883,64 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Fazendo a subtração do saldo final (R$) bagaço e palha (tabela 17) com saldo final 

(R$) do bagaço (tabela 14), obtém-se o ganho em reais (R$) da utilização da palha no 

processo, conforme mostra Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Ganho em reais (R$) se tivesse utilizado a palha 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo final bagaço e 

palha (R$) 
6.781.467,00 5.640.725,32 4.943.198,09 22.278.839,48 12.104.607,94 6.916.883,64 

Saldo final bagaço (R$) 5.615.468,10 -413.015,61 -4.453.773,48 10.730.142,47 6.559.874,58 199.868,88 

Ganho com palha (R$) 1.165.998,90 5.227.709,71 489.424,61 11.548.697,02 5.544.733,37 6.717.014,76 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 
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Fazendo uma análise simples da tabela 18 é possível observar que o investimento do 

sistema de palha de R$ 24.000.000,00 do inicio do funcionamento da UTE, seria reembolsado 

entre o quinto ano e o sexto ano da implementação. 

Isso pode ser comprovado pela uma análise financeira como o Período de retorno de 

Investimento (PAYBACK). Relacionando o investimento, o saldo final da Tabela 18, com 

uma taxa de desconto de 5%. A Tabela 19 apresenta retorno do investimento. 

 

Tabela 19 - Payback do investimento do sistema de palha 

ANO Fluxo Descontado Saldo 

2010 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 R$ 1.110.475,14 -R$ 22.889.524,86 

2012 R$ 4.741.686,82 -R$ 18.147.838,04 

2013 R$ 422.783,38 -R$ 17.725.054,67 

2014 R$ 9.501.141,62 -R$ 8.223.913,05 

2015 R$ 4.344.443,68 -R$ 3.879.469,37 

2016 R$ 5.012.339,83 R$ 1.132.870,47 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Fez-se também a análise da taxa interna de retorno (TIR), considerando um índice de 

retorno mínimo de capital de 7%, pois é valor da taxa SELIC aproximada hoje. 

Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados 

no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de 

cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas 

e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços 

de compensação e de liquidação (art. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a 

alteração introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002). 

Os contratos de venda de energia da usina foram firmados com duração de 20 anos. 

Entre 2011 e 2016 os ganhos obtidos seriam o que foi apresentado na tabela 21, caso a usina 

tivesse implementado o sistema em 2010. Os demais anos de 2017 a 2030 fez-se uma 

previsão de lucro fixo. Com esses valores foram encontrados as taxas internas de retornos 

para cada valor fixo partir de 2017, apresentado no anexo A. A Tabela 20 mostra o resumo da 

simulação da TIR, e Figura 22 o gráfico desses valores. 
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Tabela 20- Taxa interna de Retorno (Sistema de palha) 

Lucro com a Palha (R$) TIR (%) 

R$ 1.000.000,00 10,89% 

R$ 2.000.000,00 13,68% 

R$ 3.000.000,00 15,76% 

R$ 4.000.000,00 17,46% 

R$ 5.000.000,00 18,89% 

R$ 6.000.000,00 20,15% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Figura 22 – Gráfico da TIR com lucro da Palha 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados colhidos, 2017. 

 

Acrescentando mais análise financeira, deve vez com os lucros fixos com a palha a 

partir do primeiro ano de funcionamento até o fim do contrato de 20 anos apresentado no 

anexo B, obtém-se a Taxa interna de retorno e o tempo de amortização. A Tabela 21 apresenta 

as situações resumidas. 

 

Tabela 21 – Lucros fixos com a Palha 

Lucro com a Palha (R$) TIR (%) a.a. Tempo de Amortização (anos) 

R$ 1.000.000,00 -1,68% Mais que 20 

R$ 2.000.000,00 5,45% 19 

R$ 3.000.000,00 10,93% 11 

R$ 4.000.000,00 15,78% 8 

R$ 5.000.000,00 20,32% 6 

R$ 6.000.000,00 24,70% 5 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Gráfico da TIR com lucro da Palha 
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Analisando a Tabela 20, percebe-se que do ponto econômico-financeiro, mostra que o 

investimento do sistema de palha é economicamente viável, pois as TIR’s deram maior que 

7%, que é acima do mínimo da Selic mencionada. Já pela tabela 21 é viável quando tiver 

lucro a partir de R$ 3.000.000,00. 

Então conforme apresentado, o problema de não atingir o contrato de venda de energia 

firmado pela usina, seria solucionado com a implementação da colheita e sistema de palha, 

utilizando a mesma em sua totalidade na safra. Em paralelo, a usina ficaria livre de punições 

da resolução que proíbe a queima da cana de açúcar em sua totalidade, ganhando visibilidade 

de uma empresa com politica voltada ao meio ambiente diante das leis e compromissos legais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho se propôs analisar em termos de geração de energia elétrica por meio da 

utilização da biomassa de cana-de-açúcar de uma usina. Através da coleta dos dados foi 

possível avaliar a quantidade de cana moída, a energia elétrica exportada por ano, o 

faturamento da venda da energia, o déficit de energia, os custos envolvidos, e o saldo final. 

No capítulo dois foi visto a cana-de-açúcar como integrante da matriz energética 

brasileira. Caracterizou-se, ainda, o setor sucroalcooleiro no Brasil, no estado do Rio Grande 

do Norte, a legislação sobre a queima da cana, as etapas do ciclo produtivo da cana e do 

processo de cogeração de energia.  

O capítulo três ofereceu uma revisão de como a comercialização de energia elétrica 

ocorre no país, o modelo, a história, e a estrutura das organizações que controlam o setor, com 

destaque para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Foram também 

descritos os tipos de leilões que as usinas geradoras de energia podem se enquadrar. No caso 

da usina estudada foi modernizada devido à venda de energia no leilão de energia nova.  

As formas de contrato de energia são no ambiente de contratação regulada com preços 

já definidos entre comprador\vendedor, e no ambiente de contratação livre, pactuados entre si 

pelos agentes. Todos os contratos de compra e venda de energia celebrados no mercado, tanto 

no ACR como no ACL, devem ser registrados na CCEE, que realiza a medição dos montantes 

efetivamente produzidos/consumidos por cada agente. As diferenças apuradas, positivas ou 

negativas, são contabilizadas para posterior liquidação financeira no Mercado de Curto Prazo 

e valoradas ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).  

https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/precos
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No capítulo quatro, dedicado ao estudo de caso de uma usina sucroalcooleira, foi 

analisado o histórico de moagem, geração de energia elétrica, consumo próprio e excedente 

para venda em MWh. O custo de operação e manutenção foi dividido em três sendo: valor em 

reais (R$) pelo Mwh gerado, custo de reposição de peças e custo de máquinas no estoque de 

bagaço, já que os outros custos estão dentro da conta da produção de álcool e açúcar da usina. 

Ao tomar análise dos dados colhidos, percebeu-se que a usina em alguns anos não 

conseguiu atingir a meta de venda de energia firmada com algumas concessionárias, tendo 

que comprar energia no mercado livre para complementar o déficit de energia, além de pagar 

multas.  

Com base nesse caso, como forma de sugestão, indicou-se o aproveitamento da palha 

junto com o bagaço como combustível para caldeira. Pelos cálculos verificou-se que a devido 

à mistura de palha com o bagaço na caldeira teria um aumento de 15% no rendimento. Esse 

rendimento da caldeira é refletido para produção de energia elétrica, porque a geração de 

vapor e energia elétrica em termoelétrica são diretamente proporcionais. E o outro ponto 

enfatizado é que Resolução estadual estabelece um prazo até o ano de 2017 para eliminação 

total da queima durante a colheita. 

Com a utilização do mix de palha e bagaço na caldeira a usina teria pago entre o 

quinto e sexto ano o investimento do sistema de palha, conforme mostrado na análise de 

retorno do investimento da tabela 19, atingia anualmente a cota de 100.000 Mwh/ano 

apresentado na tabela 15, como também venderia no mercado livre aproveitando as altas do 

PLD e tendo uma boa lucratividade. E pela tabela 21 seria viável economicamente quando 

tivesse o lucro a partir de R$ 3.000.000,00. 

É importante acrescentar que este trabalho, em momento algum, teve a pretensão de 

ser exaustivo e abranger todos os aspectos relativos à cogeração no setor sucroalcooleiro. Por 

fim, espera-se que os resultados aqui apresentados contribuam para que se reconheça a 

geração de energia elétrica através da biomassa de cana-de-açúcar como um negócio 

promissor para o setor sucroalcooleiro. 

A título de motivação e estímulo a outros pesquisadores que se mostrem dispostos as 

novas investigações sobre o tema. Pelos menos dois aspectos interessantes podem ser 

antecipados: Aumento da produção de cana sem depender muito das questões meteorológicas 

e manter no mínimo uma exportação de energia cumprindo contratos e tendo lucros; aumentar 

o poder calorifico inferior da biomassa para ter um rendimento melhor na economia do 

combustível nas caldeiras, sobrando combustível para cogeração de entressafra. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TAXA INTERNA DE RETORNO COM LUCRO FIXO APARTIR DO ANO 

DE 2017 
 

Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 1.000.000,00 

2018 1.000.000,00 

2019 1.000.000,00 

2020 1.000.000,00 

2021 1.000.000,00 

2022 1.000.000,00 

2023 1.000.000,00 

2024 1.000.000,00 

2025 1.000.000,00 

2026 1.000.000,00 

2027 1.000.000,00 

2028 1.000.000,00 

2029 1.000.000,00 

2030 1.000.000,00 

TIR 10,89% 

 

Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 2.000.000,00 

2018 2.000.000,00 

2019 2.000.000,00 

2020 2.000.000,00 

2021 2.000.000,00 

2022 2.000.000,00 

2023 2.000.000,00 

2024 2.000.000,00 

2025 2.000.000,00 

2026 2.000.000,00 

2027 2.000.000,00 

2028 2.000.000,00 

2029 2.000.000,00 

2030 2.000.000,00 

TIR 13,68% 
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Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 3.000.000,00 

2018 3.000.000,00 

2019 3.000.000,00 

2020 3.000.000,00 

2021 3.000.000,00 

2022 3.000.000,00 

2023 3.000.000,00 

2024 3.000.000,00 

2025 3.000.000,00 

2026 3.000.000,00 

2027 3.000.000,00 

2028 3.000.000,00 

2029 3.000.000,00 

2030 3.000.000,00 

TIR 15,76% 

 

Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 4.000.000,00 

2018 4.000.000,00 

2019 4.000.000,00 

2020 4.000.000,00 

2021 4.000.000,00 

2022 4.000.000,00 

2023 4.000.000,00 

2024 4.000.000,00 

2025 4.000.000,00 

2026 4.000.000,00 

2027 4.000.000,00 

2028 4.000.000,00 

2029 4.000.000,00 

2030 4.000.000,00 

TIR 17,46% 
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Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 5.000.000,00 

2018 5.000.000,00 

2019 5.000.000,00 

2020 5.000.000,00 

2021 5.000.000,00 

2022 5.000.000,00 

2023 5.000.000,00 

2024 5.000.000,00 

2025 5.000.000,00 

2026 5.000.000,00 

2027 5.000.000,00 

2028 5.000.000,00 

2029 5.000.000,00 

2030 5.000.000,00 

TIR 18,89% 

 

Ano Ganho com palha (R$) 

2010 -24.000.000,00 

2011 1.165.998,90 

2012 5.227.709,71 

2013 489.424,61 

2014 11.548.697,02 

2015 5.544.733,37 

2016 6.717.014,76 

2017 6.000.000,00 

2018 6.000.000,00 

2019 6.000.000,00 

2020 6.000.000,00 

2021 6.000.000,00 

2022 6.000.000,00 

2023 6.000.000,00 

2024 6.000.000,00 

2025 6.000.000,00 

2026 6.000.000,00 

2027 6.000.000,00 

2028 6.000.000,00 

2029 6.000.000,00 

2030 6.000.000,00 

TIR 20,15% 
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ANEXO B – TAXA INTERNA DE RETRNO E PAYBACK DESCONTADO COM LUCRO 

FIXO A PARTIR DO ANO DE 2011 

 

Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 1.000.000,00 R$ 952.380,95 -R$ 23.047.619,05 

2012 1.000.000,00 R$ 907.029,48 -R$ 22.140.589,57 

2013 1.000.000,00 R$ 863.837,60 -R$ 21.276.751,97 

2014 1.000.000,00 R$ 822.702,47 -R$ 20.454.049,50 

2015 1.000.000,00 R$ 783.526,17 -R$ 19.670.523,33 

2016 1.000.000,00 R$ 746.215,40 -R$ 18.924.307,93 

2017 1.000.000,00 R$ 710.681,33 -R$ 18.213.626,60 

2018 1.000.000,00 R$ 676.839,36 -R$ 17.536.787,24 

2019 1.000.000,00 R$ 644.608,92 -R$ 16.892.178,32 

2020 1.000.000,00 R$ 613.913,25 -R$ 16.278.265,07 

2021 1.000.000,00 R$ 584.679,29 -R$ 15.693.585,78 

2022 1.000.000,00 R$ 556.837,42 -R$ 15.136.748,36 

2023 1.000.000,00 R$ 530.321,35 -R$ 14.606.427,01 

2024 1.000.000,00 R$ 505.067,95 -R$ 14.101.359,06 

2025 1.000.000,00 R$ 481.017,10 -R$ 13.620.341,96 

2026 1.000.000,00 R$ 458.111,52 -R$ 13.162.230,44 

2027 1.000.000,00 R$ 436.296,69 -R$ 12.725.933,75 

2028 1.000.000,00 R$ 415.520,65 -R$ 12.310.413,10 

2029 1.000.000,00 R$ 395.733,96 -R$ 11.914.679,14 

2030 1.000.000,00 R$ 376.889,48 -R$ 11.537.789,66 

TIR -1,68% 
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Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 2.000.000,00 R$ 1.904.761,90 -R$ 22.095.238,10 

2012 2.000.000,00 R$ 1.814.058,96 -R$ 20.281.179,14 

2013 2.000.000,00 R$ 1.727.675,20 -R$ 18.553.503,94 

2014 2.000.000,00 R$ 1.645.404,95 -R$ 16.908.098,99 

2015 2.000.000,00 R$ 1.567.052,33 -R$ 15.341.046,66 

2016 2.000.000,00 R$ 1.492.430,79 -R$ 13.848.615,87 

2017 2.000.000,00 R$ 1.421.362,66 -R$ 12.427.253,21 

2018 2.000.000,00 R$ 1.353.678,72 -R$ 11.073.574,48 

2019 2.000.000,00 R$ 1.289.217,83 -R$ 9.784.356,65 

2020 2.000.000,00 R$ 1.227.826,51 -R$ 8.556.530,14 

2021 2.000.000,00 R$ 1.169.358,58 -R$ 7.387.171,56 

2022 2.000.000,00 R$ 1.113.674,84 -R$ 6.273.496,73 

2023 2.000.000,00 R$ 1.060.642,70 -R$ 5.212.854,03 

2024 2.000.000,00 R$ 1.010.135,91 -R$ 4.202.718,12 

2025 2.000.000,00 R$ 962.034,20 -R$ 3.240.683,92 

2026 2.000.000,00 R$ 916.223,04 -R$ 2.324.460,88 

2027 2.000.000,00 R$ 872.593,38 -R$ 1.451.867,50 

2028 2.000.000,00 R$ 831.041,31 -R$ 620.826,19 

2029 2.000.000,00 R$ 791.467,91 R$ 170.641,72 

2030 2.000.000,00 R$ 753.778,97 R$ 924.420,69 

TIR 5,45% 
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Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 3.000.000,00 R$ 2.857.142,86 -R$ 21.142.857,14 

2012 3.000.000,00 R$ 2.721.088,44 -R$ 18.421.768,71 

2013 3.000.000,00 R$ 2.591.512,80 -R$ 15.830.255,91 

2014 3.000.000,00 R$ 2.468.107,42 -R$ 13.362.148,49 

2015 3.000.000,00 R$ 2.350.578,50 -R$ 11.011.569,99 

2016 3.000.000,00 R$ 2.238.646,19 -R$ 8.772.923,80 

2017 3.000.000,00 R$ 2.132.043,99 -R$ 6.640.879,81 

2018 3.000.000,00 R$ 2.030.518,09 -R$ 4.610.361,72 

2019 3.000.000,00 R$ 1.933.826,75 -R$ 2.676.534,97 

2020 3.000.000,00 R$ 1.841.739,76 -R$ 834.795,21 

2021 3.000.000,00 R$ 1.754.037,87 R$ 919.242,65 

2022 3.000.000,00 R$ 1.670.512,25 R$ 2.589.754,91 

2023 3.000.000,00 R$ 1.590.964,05 R$ 4.180.718,96 

2024 3.000.000,00 R$ 1.515.203,86 R$ 5.695.922,82 

2025 3.000.000,00 R$ 1.443.051,29 R$ 7.138.974,11 

2026 3.000.000,00 R$ 1.374.334,57 R$ 8.513.308,68 

2027 3.000.000,00 R$ 1.308.890,06 R$ 9.822.198,74 

2028 3.000.000,00 R$ 1.246.561,96 R$ 11.068.760,71 

2029 3.000.000,00 R$ 1.187.201,87 R$ 12.255.962,58 

2030 3.000.000,00 R$ 1.130.668,45 R$ 13.386.631,03 

TIR 10,93% 
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Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 4.000.000,00 R$ 3.809.523,81 -R$ 20.190.476,19 

2012 4.000.000,00 R$ 3.628.117,91 -R$ 16.562.358,28 

2013 4.000.000,00 R$ 3.455.350,39 -R$ 13.107.007,88 

2014 4.000.000,00 R$ 3.290.809,90 -R$ 9.816.197,98 

2015 4.000.000,00 R$ 3.134.104,67 -R$ 6.682.093,32 

2016 4.000.000,00 R$ 2.984.861,59 -R$ 3.697.231,73 

2017 4.000.000,00 R$ 2.842.725,32 -R$ 854.506,41 

2018 4.000.000,00 R$ 2.707.357,45 R$ 1.852.851,04 

2019 4.000.000,00 R$ 2.578.435,66 R$ 4.431.286,70 

2020 4.000.000,00 R$ 2.455.653,01 R$ 6.886.939,72 

2021 4.000.000,00 R$ 2.338.717,16 R$ 9.225.656,87 

2022 4.000.000,00 R$ 2.227.349,67 R$ 11.453.006,55 

2023 4.000.000,00 R$ 2.121.285,40 R$ 13.574.291,95 

2024 4.000.000,00 R$ 2.020.271,81 R$ 15.594.563,76 

2025 4.000.000,00 R$ 1.924.068,39 R$ 17.518.632,15 

2026 4.000.000,00 R$ 1.832.446,09 R$ 19.351.078,24 

2027 4.000.000,00 R$ 1.745.186,75 R$ 21.096.264,99 

2028 4.000.000,00 R$ 1.662.082,62 R$ 22.758.347,61 

2029 4.000.000,00 R$ 1.582.935,83 R$ 24.341.283,44 

2030 4.000.000,00 R$ 1.507.557,93 R$ 25.848.841,37 

TIR 15,78% 
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Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 5.000.000,00 R$ 4.761.904,76 -R$ 19.238.095,24 

2012 5.000.000,00 R$ 4.535.147,39 -R$ 14.702.947,85 

2013 5.000.000,00 R$ 4.319.187,99 -R$ 10.383.759,85 

2014 5.000.000,00 R$ 4.113.512,37 -R$ 6.270.247,48 

2015 5.000.000,00 R$ 3.917.630,83 -R$ 2.352.616,65 

2016 5.000.000,00 R$ 3.731.076,98 R$ 1.378.460,34 

2017 5.000.000,00 R$ 3.553.406,65 R$ 4.931.866,99 

2018 5.000.000,00 R$ 3.384.196,81 R$ 8.316.063,80 

2019 5.000.000,00 R$ 3.223.044,58 R$ 11.539.108,38 

2020 5.000.000,00 R$ 3.069.566,27 R$ 14.608.674,65 

2021 5.000.000,00 R$ 2.923.396,45 R$ 17.532.071,09 

2022 5.000.000,00 R$ 2.784.187,09 R$ 20.316.258,18 

2023 5.000.000,00 R$ 2.651.606,75 R$ 22.967.864,94 

2024 5.000.000,00 R$ 2.525.339,76 R$ 25.493.204,70 

2025 5.000.000,00 R$ 2.405.085,49 R$ 27.898.290,19 

2026 5.000.000,00 R$ 2.290.557,61 R$ 30.188.847,80 

2027 5.000.000,00 R$ 2.181.483,44 R$ 32.370.331,24 

2028 5.000.000,00 R$ 2.077.603,27 R$ 34.447.934,51 

2029 5.000.000,00 R$ 1.978.669,79 R$ 36.426.604,30 

2030 5.000.000,00 R$ 1.884.447,41 R$ 38.311.051,71 

TIR 20,32% 
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Ano Ganho com palha (R$) Fluxo Descontado Saldo 

2010 -24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 -R$ 24.000.000,00 

2011 6.000.000,00 R$ 5.714.285,71 -R$ 18.285.714,29 

2012 6.000.000,00 R$ 5.442.176,87 -R$ 12.843.537,41 

2013 6.000.000,00 R$ 5.183.025,59 -R$ 7.660.511,82 

2014 6.000.000,00 R$ 4.936.214,85 -R$ 2.724.296,98 

2015 6.000.000,00 R$ 4.701.157,00 R$ 1.976.860,02 

2016 6.000.000,00 R$ 4.477.292,38 R$ 6.454.152,40 

2017 6.000.000,00 R$ 4.264.087,98 R$ 10.718.240,38 

2018 6.000.000,00 R$ 4.061.036,17 R$ 14.779.276,56 

2019 6.000.000,00 R$ 3.867.653,50 R$ 18.646.930,05 

2020 6.000.000,00 R$ 3.683.479,52 R$ 22.330.409,58 

2021 6.000.000,00 R$ 3.508.075,73 R$ 25.838.485,31 

2022 6.000.000,00 R$ 3.341.024,51 R$ 29.179.509,82 

2023 6.000.000,00 R$ 3.181.928,10 R$ 32.361.437,92 

2024 6.000.000,00 R$ 3.030.407,72 R$ 35.391.845,64 

2025 6.000.000,00 R$ 2.886.102,59 R$ 38.277.948,23 

2026 6.000.000,00 R$ 2.748.669,13 R$ 41.026.617,36 

2027 6.000.000,00 R$ 2.617.780,13 R$ 43.644.397,49 

2028 6.000.000,00 R$ 2.493.123,93 R$ 46.137.521,42 

2029 6.000.000,00 R$ 2.374.403,74 R$ 48.511.925,16 

2030 6.000.000,00 R$ 2.261.336,90 R$ 50.773.262,06 

TIR 24,70% 
   


