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RESUMO
O setor sucroenergético brasileiro vem se destacando como uma nova opção para a
geração de energia elétrica do país de forma renovável e sustentável. Torna-se cada
vez mais frequente o uso do palhiço da cana-de-açúcar como fonte adicional de
biomassa combustível além do uso tradicional do bagaço. As usinas com centrais
termelétricas que comercializam os excedentes de bioeletricidade normalmente
operam durante a safra da cana-de-açúcar e ficam paradas durante a entressafra.
Este estudo analisa a viabilidade econômica de aproveitar a capacidade ociosa de
uma unidade de geração de energia elétrica durante a entressafra, através do
estudo de caso de uma usina de cana-de-açúcar na cidade de Iacanga no interior do
estado de São Paulo. O trabalho tem como premissa utilizar o palhiço como
combustível na safra adicional ao bagaço e armazenar o bagaço para a geração de
bioeletricidade na entressafra. Os investimentos necessários para o processamento
do palhiço na safra, armazenagem e movimentação do bagaço e custos de
operação e manutenção do sistema de geração de energia são apresentados. As
análises econômicas do estudo são feitas utilizando os métodos do Valor Presente
Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR). São feitas também análises de
sensibilidade com os dois principais fatores de impacto à rentabilidade, que são o
custo do palhiço posto na usina e o valor da energia elétrica vendida. As análises
são apresentadas em três cenários variando o total de dias efetivos de geração na
entressafra, sendo de 30, 60 e 90 dias. Os resultados indicam que a geração
adicional de energia na entressafra, aproveitando a capacidade ociosa da planta na
entressafra, tem um VPL de R$-1,136 milhão, R$0,698 milhão e R$2,511 milhões e
uma TIR de 5,47% a.a., 16,98% a.a. e 25,88% a.a., respectivamente. Esses
resultados consideraram o custo do palhiço a R$70,00.t-1 e a venda da energia a
R$170,00.MWh-1. Conclui-se, assim, que o aproveitamento da capacidade ociosa do
parque de geração de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar na
entressafra tem potencial e viabilidade econômica conforme: o aumento do seu uso;
a disponibilidade de biomassa residual (palhiço) a custos competitivos; e preço de
venda da bioeletricidade.

Palavras-chave: bioenergia, cana-de-açúcar, palhiço, cogeração, análise de
viabilidade, entressafra.

ABSTRACT
The sugar ethanol industry has emerged as a renewable and sustainable option for
electricity generation in Brazil. Besides the more traditional use of bagasse,
sugarcane trash has become increasingly frequent as an additional source of
biomass fuel. The mills with power plants, which sell surplus bioelectricity, normally
operate during harvest season and are idle during the off crop. This study examines
the economic feasibility of using the idle capacity of electricity generation units during
the off crop, through the case study of a sugarcane mill in Iacanga, São Paulo. The
analysis assumes the use of sugarcane trash as additional fuel to bagasse and the
storage of the excess of bagasse to generate bioelectriciy in the off crop season.
The study presents the necessary investments for processing the trash during the
harvest season, for storage and handling of bagasse, and the operation and
maintenance costs of the power generation system. The economic analysis are
performed using the methods of Net Present Value (NPV) and Internal Rate of
Return (IRR). Also, sensitivity analysis is made using the two main factors that impact
the profitability: the cost of trash at the plant and the amount of electricity sold. The
analysis considers three scenarios varying the total days of effective bioelectricity
generation during off crop: 30, 60 and 90 days. The results indicate that the
additional power generation during the off crop, taking advantage of the mill’s idle
capacity, provide a NPV of R$ -1.14 million, R$ 0.70 million and R$ 2.51 million,
respectively, and an IRR of 5.5%, 17.0% and 25.9% per year, considering the cost of
trash as R$ 70,00 / ton and the sale of energy as R$ 170.00 MW/h. As conclusion,
the study shows thatthe use of the mill’s idle capacity for power generation from the
biomass of sugarcane in the off crop season has a good potential and presents
economic viability, as its increased use generates competitive biomass waste (trash)
and if there is competitive prices in the sale of bioelectricity.
Key words: bioenergy, sugarcane, trash, cogeneration, feasibility analysis, off crop.
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1 - INTRODUÇÃO
O mundo vem estudando novas fontes e tecnologias para geração de
energia de forma renovável e sustentável em busca de alternativas para substituição
dos combustíveis fósseis, não renováveis. A cana-de-açúcar vem se destacando no
cenário mundial como uma importante matéria-prima para geração de energia
renovável de diferentes formas e para diferentes usos, tais como o açúcar, o etanol
e a bioeletricidade. A Figura 1 apresenta as fontes de energia do total consumido no
mundo em 2010, segundo dados do REN21 (2012), evidenciando a sua forte
dependência em energia fóssil.

Figura 1: Participação da energia renovável no consumo mundial de energia em 2010
Fonte: Adaptado de REN21, 2012, p.21
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Ainda segundo os dados apresentados na Figura 1, 16,7% do total da
energia consumida no mundo tem origem renovável, sendo 8,2% do total geral
suprido por fontes renováveis modernas, como hidroelétrica, solar, eólica,
geotérmica, biocombustíveis e biomassa para geração de energia elétrica. Os 8,5%
restantes da energia renovável consumida no mundo provêm de fontes de biomassa
tradicionais, como madeira, utilizadas principalmente para aquecimento das
residências e cocção de alimentos em áreas rurais de países em desenvolvimento.
O Brasil é um país de destaque no mundo devido à predominância de
fontes renováveis na matriz energética nacional. Em 2011, segundo dados da EPE
(2012), o país teve 44,1% da energia demandada suprida por fontes renováveis,
conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Repartição da oferta interna de energia do Brasil em 2011

Fontes de Energia Renováveis

%

Fontes de Energia Não Renováveis

%

Biomassa de cana-de-açúcar

15,7

Petróleo e derivados

38,6

Hidráulica e eletricidade

14,7

Gás natural

10,2

Lenha e carvão vegetal

9,7

Carvão mineral

5,6

Lixívia e outas fontes renováveis
Sub-total

4,0
44,1

Urânio
Sub-total

1,5
55,9

Fonte: Adaptado de EPE, 2012, p.18.

Como evidenciado na Tabela 1, a biomassa da cana-de-açúcar, matériaprima para produção de etanol e bioeletricidade, responde por 15,7% da matriz
energética brasileira, ofertando maior quantidade de energia do que fontes típicas
nacionais como a hidráulica, que foi responsável por 14,7% da energia ofertada no
mesmo ano.
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Neste contexto, o Brasil, com suas características edafoclimáticas,
disponibilidade de áreas agrícolas, domínio das tecnologias de produção e manejo
amparado por competentes centros de pesquisa e desenvolvimento, é o maior
produtor de cana-de-açúcar do mundo. Segundo levantamentos de 2011 da Food
and Agriculture Organization of the United Nations – FAO (2012), o Brasil foi
responsável por 40,9% da produção mundial dessa biomassa, seguido pela Índia
com 19,1%, menos da metade da produção brasileira. A Figura 2 mostra a evolução
da área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil.

Figura 2: Evolução da área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil
Fonte: Adaptado de UNICA, 2012

Segundo dados do último levantamento de safra apresentado pela
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2013), a produção nacional de
cana-de-açúcar na safra 2012/2013, que compreendeu o período entre os meses de
abril de 2012 até março de 2013, foi de 588,9 milhões de toneladas, tendo um
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aumento de quase 5,0% em relação à safra 2011/2012 que foi de 560,9 milhões de
toneladas. Do total produzido no Brasil, a região centro-sul (composta pelas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país) respondeu por mais de 90,5% do total. E a
área total colhida no Brasil na safra 2012/2013 foi de 8,485 milhões de hectares.
Nos últimos anos, além da produção de açúcar e etanol, a utilização da
biomassa da cana-de-açúcar, principalmente a do bagaço, para a geração de
energia elétrica excedente para comercialização, vem chamando a atenção devido
ao seu grande potencial em quantidade e qualidade. Isso se deve à abundância de
biomassa existente na cultura, ainda pouco aproveitada, e também ao seu aspecto
renovável e de baixo impacto ambiental, o que auxilia nas reduções das emissões
de gases causadores do efeito estufa.
A geração de bioeletricidade pelas usinas vem se tornando não somente
um produto e fonte de receita adicional da industrialização da cana-de-açúcar, mas
um ponto chave à viabilidade econômica para a instalação de novos projetos e
também para o aumento da rentabilidade financeira. E a ausência de sistemas de
cogeração, capazes de gerar e comercializar energia elétrica excedente à rede,
pode se tornar um fator limitante para a permanência de algumas unidades
industriais na cadeia produtiva.
Além disso, as recentes alterações na legislação ambiental regulamentam
o emprego do fogo para a despalha da cana-de-açúcar na pré-colheita, o que
indiretamente ajuda a acelerar o aumento da colheita mecânica de cana-de-açúcar
e, consequentemente, a necessidade de manejo do palhiço remanescente no
campo. Adicionalmente, fatores como a necessidade de redução de custo de
produção e uso de novas tecnologias para o aumento da produtividade estão
forçando o setor a mudar conceitos e estudar novos caminhos e soluções.
Nesse contexto, é cada vez maior a busca por novas soluções e
informações que auxiliem na tomada de decisão dos negócios e dos caminhos a
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seguir, em um ambiente de grande competitividade e margens reduzidas, com
necessidade de altos investimentos para modernização e expansão.
Nessa linha, muitos estudos estão sendo feitos para o aproveitamento da
utilização do palhiço remanescente no campo, como combustível complementar
para as caldeiras das usinas, aumentando a capacidade de geração de
bioeletricidade junto com o bagaço da cana-de-açúcar que já é usualmente
empregado para esse fim. O palhiço pode alcançar volumes de até 30 toneladas por
hectare (base em peso úmido), sendo constituído por folhas verdes, folhas secas,
ponteiros, colmos e/ou suas frações e terra agregada a estes constituintes (RIPOLI
et al., 2003).
O aproveitamento do palhiço nas usinas, através da queima em caldeiras
para geração de vapor e, posteriormente, cogeração de energia, pode ser feito de
forma isolada ou junto com o bagaço, proveniente do processamento da cana-deaçúcar na indústria. Diversas alternativas de recolhimento já foram amplamente
estudadas e avaliadas. Entre as principais estão: colheita integral da cana-deaçúcar, fardo cilíndrico, picado a granel, fardo prismático etc. Segundo Hassuani et
al. (2005), o método de menor custo específico é o recolhimento do palhiço através
de enfardamento.
Outro ponto importante e de grande impacto na cogeração de energia
pelas usinas é a sazonalidade de geração. Atualmente, a maior parte das plantas
geradoras fornece toda a energia comercializada durante o período de safra, seja a
energia vendida por meio do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou por meio
do Ambiente de Contratação Livre (ACL). Dessa forma, a estrutura de cogeração
fica parada durante o período de entressafra, havendo uma capacidade adicional de
geração possível de ser explorada. A região centro-sul brasileira, que responde por
mais de 90% do processamento da cana-de-açúcar do país, tem normalmente um
período de safra de 220 a 240 dias, entre os meses de abril e novembro e a
entressafra compreendendo o período entre dezembro e março, variando de 120 a
140 dias.
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Assim, abre-se o espaço para a busca de alternativas para que a grande
maioria das modernas plantas de geração de bioeletricidade das usinas
sucroenergéticas do Brasil funcione gerando energia elétrica não apenas durante o
período de safra, mas também na entressafra, o que aumentaria a oferta de energia
limpa e renovável, considerando ainda que há abundante disponibilidade de
biomassa combustível (seja ela bagaço ou palhiço de cana-de-açúcar) possível de
ser aproveitada para tal fim.
Dentro dessa perspectiva, qual seria a viabilidade econômica da geração
de energia elétrica na entressafra de usinas sucroenergéticas utilizando não só o
bagaço, mas também o palhiço da cana-de-açúcar?
Para responder essa questão, o presente estudo tem como OBJETIVO
investigar a viabilidade econômica de recolher o palhiço da cana-de-açúcar durante
a safra, utilizar este material como combustível nas caldeiras geradoras de vapor e
armazenar a sobra de bagaço para utilizá-lo na entressafra como combustível para
geração de vapor e consequente geração de energia elétrica para comercialização.
Para tal, pretende-se avaliar os custos e benefícios do uso do palhiço por
meio do estudo de caso de uma usina de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. A
usina selecionada já possui cogeração de energia através do uso de bagaço como
combustível e comercializa a produção de bioeletricidade excedente somente no
período de safra, ficando toda a planta de geração de energia elétrica parada
durante a entressafra. Essa situação é semelhante à da maioria das usinas do
estado de São Paulo que realizam atualmente a cogeração.
Será avaliada a viabilidade do recolhimento de parte do palhiço
remanescente no campo, processando-o e queimando-o durante a safra e
armazenando a sobra de bagaço para cogeração de energia na entressafra, que
pode ser comercializada por meio do ACL ou ACR.
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Como resultado do presente trabalho, espera-se identificar sob que
condições o recolhimento e uso do palhiço tornam-se viáveis e capazes de adicionar
rentabilidade à usina, contribuindo, dessa forma, para a evolução do setor em
relação a uma maior eficiência econômica e ambiental. Para tal, será desenvolvida a
análise de viabilidade e de sensibilidade dos principais fatores determinantes para o
cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) do
estudo, que são: o valor do palhiço entregue na usina; o valor de comercialização da
energia; os investimentos necessários para recepção e processamento do palhiço
na indústria; o custo de operação e manutenção dos sistemas de preparo do palhiço;
o custo de operação e manutenção do sistema de geração de energia na
entressafra; e o custo de movimentação do bagaço que será consumido na
entressafra.
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

Setor Sucroenergético Brasileiro

As usinas processadoras de cana-de-açúcar no Brasil vêm passando por
grandes transformações nos últimos anos. Inicialmente, a produção era voltada
quase que totalmente para o açúcar, fosse ele comercializado no mercado interno
ou para exportação.
Foi somente no século XX que o Brasil iniciou as tentativas de tornar o
etanol uma opção energética atraente. Em 1931, o governo estabeleceu o decreto n.
19.717 que obrigou a mistura de 5% de etanol na gasolina importada consumida no
país e, em 1938, por meio do decreto-lei nº 737, estendeu a mistura à gasolina
produzida no país. No período entre 1942 e 1946, com as dificuldades de
abastecimento de petróleo provocadas pela II Guerra Mundial, a mistura chegou a
alcançar 42%. Nas décadas seguintes, porém, a produção de etanol tornou-se
menos interessante, tanto para o governo quanto para o empresariado, reduzindo a
mistura para 2,9% em todo o país (BIODIESELBR, 2013).
Com o primeiro choque do petróleo ocorrido em 1973, houve grande
procura por fontes alternativas de energia em todo o mundo. No Brasil, em 1975,
lançou-se um maciço programa de biocombustíveis, denominado Programa Nacional
do Álcool (Proalcool). A queda dos preços externos do açúcar e o aumento do preço
do petróleo criaram bases para o retorno do etanol combustível à matriz energética
nacional. A segunda escalada do preço do petróleo em 1979/81 coincidiu
novamente, após 1980, com uma nova crise do açúcar e com o desenvolvimento de
motores de automóveis movidos exclusivamente a etanol hidratado, com conteúdo
alcoólico em torno de 94% (ao invés dos 99,7% do etanol anidro misturado à
gasolina), promovendo assim um grande impulso na produção do biocombustível no
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Brasil, saltando de 600 milhões de litros na safra 1975/76 para 3,6 bilhões de litros
na safra 1979/80 e com a construção de mais de 200 destilarias de etanol no país.
(TÁVORA, 2011).
Ainda Távora (2011), em 1985, 92% dos carros vendidos no país
utilizavam o etanol hidrato como combustível e a mistura de etanol anidro na
gasolina chegou a 22%. No entanto, a partir de 1985 os preços do petróleo
reduziram significativamente e, a partir de 1989, com o crescimento da produção
nacional do petróleo coincidindo com problemas fiscais e com preços internacionais
do açúcar crescentes, o governo tomou medidas que frearam a expansão do
programa. No final da década de 1980, a falta de etanol hidratado nos postos de
combustíveis fez despencar a venda de carros movidos a etanol, iniciando aí uma
grande crise no setor sucroenergético.
Foi somente a partir do início da década de 2000, com o desenvolvimento
e lançamento dos carros flex-fuel que podem ser movidos a etanol ou a gasolina em
qualquer proporção, que o setor voltou a ter o etanol como base fundamental para o
seu crescimento e desenvolvimento. As Figuras 3 e 4 mostram o avanço da venda
dos veículos flex-fuel no país desde o ano 2003 e o aumento da produção de etanol
no Brasil.

Figura 3: Evolução do licenciamento de veículo flex-fuel no Brasil
Fonte: Adaptado de MME, 2013, p.24.
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Figura 4: Produção de etanol no Brasil
Fonte: UNICA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Segundo as projeções apresentadas, no plano decenal, pela MME/EPE
(2012) feita com base no ano de 2011 e dados do Ministério de Minas e Energia
(MME) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a área
colhida de cana-de-açúcar aumentará de 8,2 para 13 milhões de hectares (Mha), um
crescimento de 5% a.a. em relação a 2011. A produtividade esperada do canavial
também aumentará de 68,3 tc/ha, neste mesmo período, para 88,5 tc/ha, evitando
assim a utilização de 3,9 Mha adicionais.
Conforme apresentado pelo mesmo estudo, o percentual da cana-deaçúcar destinada para a produção de etanol passa de 51,0% em 2012, para 67,6%
em 2021, isso devido à maior taxa de crescimento da demanda de etanol. A Figura 5
apresenta a projeção de produção de cana-de-açúcar e a expectativa de sua
destinação final.
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Figura 5: Projeção de cana-de-açúcar colhida para etanol e açúcar
Fonte: MME/EPE, 2012, p.283.

Mais recentemente, com os primeiros leilões do governo federal para
compra de energia elétrica gerada através de fontes alternativas, realizados em
2005, a venda do excedente de energia gerada pelas usinas tornou-se mais um
produto da cana-de-açúcar. Agora, não mais utilizado somente para o consumo
próprio das usinas, mas também comercializado e utilizado nas cidades e indústrias
do país, esta energia gerada nas usinas é inserida no Sistema Interligado Nacional
(SIN), responsável pelo gerenciamento da produção e transmissão da energia
elétrica no Brasil. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) elaborados pela UNICA (2012), já foram contratados pelos leilões
de energia elétrica do governo federal, no período de 2005 até 2011, um total de
1.233 MW médios, conforme apresentado na Figura 6.
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Figura 6: Energia contratada da biomassa em leilões do governo federal
Fonte: CCEE. Elaborado pela UNICA, 2012.

Segundo a UNICA (2012), em 2010, a geração total de energia pelas
usinas foi de 2.112 MW médios e 129 usinas estavam comercializando energia
elétrica, ofertando 1.002 MW médios para a rede nacional, muito abaixo do potencial
de geração de bioeletricidade pelo setor sucroenergético nacional, conforme
mostrado na Figura 7. É interessante ressaltar também que, em 2011, menos de
30% das usinas de cana-de-açúcar do país estavam ligadas à rede elétrica como
geradoras de energia, segundo dados da União da Indústria da Cana-de-açúcar
(UNICA, 2013).
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Figura 7: Potencial de geração adicional de bioeletricidade pelas usinas sucroenergéticas a partir da
biomassa da cana-de-açúcar
Fonte: Adaptado de UNICA, 2012.

É interessante ressaltar que o grande diferencial do setor sucroenergético
brasileiro se dá não somente pela capacidade de produzir diferentes produtos, como
o açúcar, o etanol e a bioeletricidade, mas fazê-los de forma sustentável e
renovável, adotando práticas que conservam o meio ambiente e reduzem as
emissões de gases de efeito estufa.
Nesse aspecto, as pesquisas avançam cada vez mais e novos processos
vêm sendo estudados e desenvolvidos, como é o caso da indústria alcoolquímica
voltada principalmente para a produção de polímeros e a produção de etanol de
segunda geração através do processamento dos resíduos vegetais da cana-deaçúcar, como o bagaço e o palhiço. Desta forma, é possível otimizar o
aproveitamento da matéria-prima vegetal produzida no campo.
O setor produtivo brasileiro conta hoje com excelentes possibilidades de
ampliar muito a escala de produção nos próximos dez anos, considerando a
demanda crescente nos seus quatro mercados (açúcar e etanol, mercado interno e
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externo). De certa forma, essa demanda de curto prazo “atropela” a busca por
aproveitamento muito melhor da produção de biomassa já realizada na cana. Este
aproveitamento ainda fica (mesmo no Brasil, que lidera o setor) muito aquém das
possibilidades previsíveis, em quantidade e qualidade de produtos, com as
tecnologias atualmente comerciais, ou emergentes. Exemplificando: uma tonelada
de colmos de cana-de-açúcar (em base úmida) contém cerca de 140 kg (massa
seca) de sacarose, 130 kg (massa seca) de fibra (bagaço), além de mais 140 kg de
material ligno-celulósico (massa seca) relacionado à palha da cana. A sacarose é
totalmente utilizada, para a fabricação de açúcar e etanol, mas entre os vários outros
produtos comercialmente interessantes, com maior valor agregado, apenas alguns
são produzidos no Brasil como, por exemplo, a levedura para ração animal,
aminoácidos para alimentação humana e plásticos biodegradáveis. O bagaço tem
utilização (cerca de 90%) em ciclos de potência em cogeração, mas com o uso final
e conversão muito ineficientes, enquanto a palha ainda é totalmente desperdiçada.
(SEABRA, 2008).
Já segundo Linero (2012), uma tonelada de colmos de cana-de-açúcar
tem o equivalente a 6.560 MJ de energia, particionada em 140 kg de açúcar (2.340
MJ), 280 kg de bagaço (2.110 MJ, com 50% de umidade) e 280 kg de palha (2.110
MJ, com 50% de umidade). Essa quantia total equivale a aproximadamente 0,16
toneladas de petróleo equivalente.

2.2.

Setor Elétrico Brasileiro e a Bioeletricidade

A matriz elétrica brasileira é ainda predominantemente hidráulica,
representando 81,9% do total de 567,6 TWh de energia elétrica gerada no país em
2011, enquanto a energia gerada a partir de biomassa representava 6,6% do total,
ou seja, 37,4 TWh, segundo dados da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE,

36

2012). Do total da energia gerada a partir da biomassa, 58,8% vieram da
bioeletricidade da cana, segundo dados da UNICA, sendo utilizada para
autoconsumo aproximadamente 12,0 TWh e comercializada a quantia excedente de
9,925 TWh, o que representou aproximadamente 2,1% da energia elétrica total
consumida no Brasil no ano de 2011. (INTERJORNAL, 2012).
Entretanto, essa dependência do país pela geração de energia através de
hidroelétricas vem sendo questionada. Esta possui restrições quanto ao elevado
custo de capital para implementação das usinas e grande dependência do nível dos
reservatórios. Tendo em vista estas restrições somadas aos desafios para
atendimento às previsões de crescimento de demanda para os próximos dez anos,
as fontes de energia alternativa têm sido observadas pelo próprio governo brasileiro
como opções economicamente viáveis e de geração ambientalmente sustentável
(IGREJAS, 2012).
Com o aumento de produção de cana-de-açúcar devido à expansão das
áreas plantadas e às novas tecnologias empregadas e com a possibilidade de
aproveitamento da palha através da colheita mecanizada, a cada dia que passa o
potencial de geração de energia do setor sucroenergético está em ascendência
(ROMÃO JUNIOR, 2009).
Conforme estudos apresentados pelo Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC), o aumento da capacidade de ofertar e comercializar energia elétrica pelas
usinas é obtido por meio:


Do uso de caldeiras de alta pressão;



Da redução do consumo de vapor no processo;



Do aumento da eficiência na geração de energia mecânica
(eletrificação dos acionamentos de preparo, moenda e caldeiras);
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Do uso de turbogeradores de condensação;



Do aumento na utilização da biomassa da cana-de-açúcar (bagaço
e palhiço);



Do aumento do período de geração (safra e entressafra).

Um esquema simplificado desse sistema de cogeração com condensação
é apresentado na Figura 8 (HASSUANI, 2009).

Figura 8: Sistema de cogeração de energia elétrica (EE) com turbogerador de condensação visando à
exportação do excedente de energia elétrica (EEEE)
Fonte: HASSUANI, 2009, slide 9.

Nesse mesmo sentido, foram apresentados os resultados de um estudo
do potencial de cogeração de energia elétrica nas usinas sucroenergéticas
dependendo do nível de tecnologia adotado e a quantidade de biomassa
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combustível adicional processada (Tabela 2). Assim, existe um grande potencial
para o uso da biomassa da cana-de-açúcar como fonte de bioeletricidade para o
país, sendo possível tanto a instalação de novos projetos mais eficientes, como
também a modernização das plantas de geração já existentes nas usinas (retrofit),
podendo gerar grandes excedentes de energia para o sistema nacional. Tudo isso
depende certamente da análise de viabilidade econômica dos projetos e da
disponibilidade de recursos para tal, onde já existem diversos estudos e pesquisas
realizadas pela academia, pelo governo e pela iniciativa privada.
Tabela 2: Potencial de geração de energia elétrica pelo setor sucroenergético conforme tecnologias
adotadas.
Potencial de
Comercialização
Modelo do Sistema de Geração
KWh.tch-1
Média Nacional 2008
12
o
63
67 bar, 490 C (utilizando 100% do bagaço)
o
108
67 bar, 490 C (utilizando 100% do bagaço + recolhimento de 50% do palhiço)
o
118
100 bar, 520 C (utilizando 100% do bagaço + recolhimento de 50% do palhiço)
Gaseificação BIG-GT (utilizando 100% do bagaço + recolhimento de 50% do palhiço)
210

Fonte: Adaptado de HASSUANI, 2009, slide 32.

Segundo dados apresentados pela UNICA (2012), a comercialização do
excedente da energia elétrica gerada pelas usinas de cana-de-açúcar vem
aumentando a cada ano, conforme apresentado na Figura 9.
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Figura 9: Quantidade e energia elétrica excedente gerada e comercializada pelas usinas
sucroenergéticas do Brasil, em MW médios
Fonte: UNICA, 2012.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

A tecnologia mais promissora, a médio e longo prazo, que irá possibilitar
um aumento considerável de energia excedente gerada nas usinas (além da
implementação da recuperação da palha), é a gaseificação da biomassa integrada a
sistemas com turbina a gás (tecnologia BIG/GT), (SEABRA, 2008). Segundo o CTC,
o potencial de geração de energia elétrica das usinas pode ser aumentado de 50-60
kWh/tc para 250-300 kWh/tc utilizando a tecnologia BIG/GT juntamente com o
aproveitamento de toda a biomassa disponível, o bagaço e o recolhimento do
palhiço.
Após a geração da energia pelas diferentes fontes e formas, é necessária
a sua transmissão e distribuição até os consumidores finais. Desta forma, mais de
95% da capacidade de produção de energia elétrica do Brasil está conectada ao
Sistema Interligado Nacional (SIN), que interliga os sistemas de geração e
transmissão de energia elétrica brasileira, sendo alimentado por um sistema de
produção hidrotérmico de energia, com predominância de hidroelétricas e com
múltiplos proprietários. Toda a operação do sistema fica sob o comando do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação
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e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia no
SIN, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), (ONS, 2004).
Com a finalidade de regular o setor elétrico nacional, o governo federal
definiu, em 2004, a criação da Empresa de Pesquisas Energética (EPE) como
responsável pelo planejamento do setor elétrico a longo prazo, do Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), com a função de avaliar permanentemente
a segurança do suprimento de energia elétrica e da CCEE com a função de viabilizar
a comercialização de energia elétrica no país (IGREJAS, 2012).
A CCEE tem como principais atribuições (CCCE, 2013):


Implantar e divulgar regras e procedimentos de comercialização de
energia elétrica.



Administrar os contratos de compra e venda de energia no ACR,
onde a energia é negociada através de contratos de longo prazo
garantidos pelo governo, e no ACL comercializando a energia
elétrica por meio de contratos bilaterais entre geradores,
distribuidoras e consumidores livres convencionais.



Apurar o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), que têm por
objetivo encontrar a solução ótima, de equilíbrio de preço no
mercado de curto prazo, entre o benefício presente do uso da água
(usinas hidroelétricas) e o benefício futuro de seu armazenamento,
medido em termos da economia esperada dos combustíveis das
usinas termelétricas. O valor é determinado semanalmente para
cada patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação
(CMO) vigente para cada período e submercado.
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Registrar os montantes de energia medida, gerada, vendida e
contratada, fazendo um balanço da energia entre os agentes,
efetuando a contabilização e a liquidação das transações
realizadas no curto prazo.



Apurar o descumprimento de limites de contratação de energia
elétrica e outras infrações e, quando for o caso, aplicar as
respectivas penalidades.



Promover leilões de compra e venda de energia elétrica, conforme
determinações da ANEEL.

É nessa estrutura de setor elétrico que a bioeletricidade gerada a partir da
biomassa da cana-de-açúcar tem ganhado espaço, tornando possível e algumas
vezes viável economicamente a geração de excedentes, negociados normalmente
por meio de contratos de longo prazo (em média 15 anos) no ACR. Segundo o Plano
Decenal de Expansão de Energia 2021 (MME/EPE, 2012), a capacidade instalada
de geração de energia a partir da biomassa deve alcançar 13.454 MW em 2021,
aumentando mais de 70% em relação ao ano de 2011.
A capacidade instalada projetada pela MME/EPE (2012), possivelmente
será alcançada antes do ano de 2021. Segundo dados do Banco de Informações de
Geração – BIG (ANEEL, 2013) a capacidade instalada de geração de energia com
biomassa é de 10.395 MW, composta por 456 usinas de geração, representando
7,92% da capacidade instalada do país (considerando a energia importada). Da
capacidade instalada de geração de bioeletricidade, 8.658 MW usa como
combustível a biomassa da cana-de-açúcar, totalizando 369 usinas como mostra a
Tabela 3.
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Tabela 3: Matriz de geração de energia elétrica conforme o tipo e a fonte incluindo a energia
importada pelo Brasil

Empreendimentos em Operação
Capacidade Instalada
Total
%
N.° de
N.° de
(kW)
(kW)
Usinas
Usinas
Hidro
1.054 84.766.035
64,50
1.054 84.766.035
Natural
111 12.007.805
9,13
Gás
150 13.691.468
Processo
39
1.683.663
1,28
Óleo Diesel
1.033
3.470.166
2,64
Petróleo
1.067
7.720.813
Óleo
34
4.250.647
3,23
Residual
Bagaço de
369
8.658.312
6,59
Cana
Licor Negro
14
1.246.222
0,95
Biomassa
456 10.394.590
Madeira
45
379.235
0,29
Biogás
19
74.388
0,06
Casca de
9
36.433
0,03
Arroz
Nuclear
2
2.007.000
1,52
2
2.007.000
Carvão
Carvão
12
2.664.328
2,02
12
2.664.328
Mineral
Mineral
Eólica
93
2.044.538
1,55
93
2.044.538
Paraguai
5.650.000
4,3
Argentina
2.250.000
1,71
Importação
8.170.000
Venezuela
200.000
0,15
Uruguai
70.000
0,05
TOTAL
2.834 131.418.772 100,00
2.834 131.418.772
Tipo

%
64,50
10,41
5,87

7,92

1,52
2,02
1,55
6,21
100,00

Fonte: BIG - ANEEL, 2013.

2.3.

O Palhiço na Cultura da Cana-de-açúcar

Segundo Ripoli e Ripoli (2004), o palhiço, erroneamente chamado de
palha ou palhada, é o material remanescente sobre a superfície do talhão após a
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colheita, principalmente a mecanizada, constituído de folhas verdes, palhas (folhas
secas), ponteiros e/ou suas frações; frações de colmos (industrializáveis ou não);
eventualmente, frações de raízes e partículas de terra a eles aderida. A Figura 10
mostra esquematicamente a divisão de uma planta de cana-de-açúcar.

Figura 10: Modelo esquemático da cana-de-açúcar
Fonte: Adaptado de HASSUANI et al, 2005, p.21.

De acordo com Ripoli e Ripoli (1995), ao não se adotar a queima de précolheita, o palhiço remanescente sobre o terreno e decorrente da colheita
mecanizada pode ser recolhido e utilizado para cogeração de energia elétrica nas
próprias usinas e destilarias. Segundo os mesmos autores, o palhiço, que era
considerado matéria estranha vegetal, pode se tornar mais uma fonte de energia
renovável, desde que recolhido e transportado até a unidade industrial.
Furlani Neto et al. (1997) estimaram a quantidade média de palhiço
remanescente após a colheita mecânica dos canaviais de cana-de-açúcar queimada
como sendo de 13,51 t.ha-1 para a variedade SP71-1406 e 8,09 t.ha-1 para a
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variedade SP71-6163. Sem queima prévia, essas quantidades seriam de 24,32
t.ha-1 para a variedade SP71-1406 e 10,35 t.ha-1 para a variedade SP71-6163.
A quantidade de palhiço remanescente no campo tem grande
variabilidade. Segundo Ripoli (2002), existe uma variação da quantidade de palhiço
recolhido, de 4,74 t.ha-1 a 14,56 t.ha-1 com média de 8,79 t.ha-1, como também
acontece com a própria produtividade de colmos de cana-de-açúcar. O mesmo
ocorre com o mapeamento da umidade do palhiço recolhido e enfardado no campo,
variando de 11,1% a 39,6%.
Sartori (2001) também comprovou que existe uma grande variação na
quantidade de resíduos resultantes da colheita da cana-de-açúcar sem queima
prévia, indo de 6,0 t.ha-1 a 22,8 t.ha-1 de palhiço, variação esta decorrente da
variedade plantada, idade da planta e condições edafoclimáticas.
Segundo Hassuani et al. (2005), para tentar excluir as interferências que a
colheita da cana-de-açúcar poderia trazer, foram feitos estudos em duas regiões
diferentes do Estado de São Paulo (Ribeirão Preto e Piracicaba), com três
variedades de cana-de-açúcar (SP79-1011, RB72454, SP80-1842) e em três
estágios de corte (Cana Planta 18 meses, segundo corte e quarto corte). Os
resultados dos experimentos são mostrados na Tabela 4.
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Tabela 4: Estimativa da disponibilidade de biomassa-palhiço de cana-de-açúcar em base seca

Variedade

Estágio de
Corte

Cana Planta
SP79-1011
2o Corte
o

3 Corte
Cana Planta
SP80-1842
2o Corte
3o Corte
Cana Planta
RB72454
2o Corte
3o Corte
Média

Produtividade de
-1

Colmos (t.ha )

-1
Relação
Palhiço (t.ha )
Palhiço/Colmos
(base seca)

120
92

17,8
15,0

15%
16%

84
136
101
92
134
100
78
104

13,7
14,6
12,6
10,5
17,2
14,9
13,6
14,04

16%
11%
13%
11%
13%
15%
17%
14%

Fonte: Adaptado de HASSUANI et al., 2005, p.21.

Esses valores foram obtidos durante as safras de 97/98 e 98/99. Embora
segundo Hassuani et al. (2005), o país cultive um grande número de variedades de
cana-de-açúcar, as três variedades estudadas representaram, na safra 98/99, 35%
da cana-de-açúcar colhida no Brasil e 40% da cana-de-açúcar colhida no Estado de
São Paulo. Sendo possível aceitar que a quantidade média de palhiço produzida por
tonelada de cana é de 14%, ou seja, 140kg de palhiço seco por tonelada de cana,
variando de 11% a relação mínima encontrada (palhiço/colmo) e de 17% a relação
máxima.
Para Corrêa Neto (2001), a disponibilidade de palhiço varia em função da
variedade da planta cultivada, da idade da cultura, do estágio de corte, da situação
climática, do tipo de colheita (cana-de-açúcar queimada ou sem queima, corte
manual ou mecanizado), da altura do corte dos ponteiros, entre outros. Deve ser
considerado que, para o uso do palhiço para fins energéticos, é necessária
disponibilidade contínua deste resíduo. Portanto, o palhiço deverá ser armazenado
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na safra, quando ocorre a colheita da cana-de-açúcar, para uso posterior na
entressafra.
Franco (2003) também confirma a existência de variabilidade elevada em
relação à produtividade do palhiço nos tratamentos estudados de recolhimento de
palhiço de cana-de-açúcar a granel, obtendo a média estimada de palhiço úmido na
área experimental, de 24,13 t.ha-1. De acordo com este autor, as médias de
produtividade de palhiço encontradas em diversos estudos ficam próximas a 21,52
t.ha-1, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5: Produtividade do palhiço encontradas em diversos estudos

Autores

-1

Produtividade do Palhiço (t.ha )

RIPOLI et al. (1990)

9,70

RIPOLI et al. (1991)

21,60

ABRAMO FILHO et al. (1993)

21,30

MOLINA JUNIOR et al. (1995)

33,85

RIPOLI et al. (1995)

33,25

RIPOLI et al. (1995)

26,35

FURLANI NETO et al. (1996)

13,61

FURLANI NETO et al. (1996)

24,32

RIPOLI et al. (1999)

11,25

SARTORI (2001)

14,40

TORRESAN (2003)

27,10

FANCO (2003)

24,13

Fonte: Adaptado de FRANCO, 2003, p.60.

Quando se discute a retirada do palhiço das áreas de produção de canade-açúcar para sua utilização na cogeração de energia, é importante considerar as
vantagens agronômicas da manutenção de uma camada de cobertura vegetal sobre
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o solo. Isto justifica a não retirada da totalidade do palhiço produzido no campo.
(FRANCO, 2003).
O conhecimento das propriedades físico-químicas de um material é
essencial para se ter a noção exata do seu potencial energético. No caso de
conversão termoquímica, como a gaseificação e a combustão, a composição
química (elementar e imediata) e o poder calorífico são as propriedades de maior
interesse. (SEABRA, 2008).
Segundo dados apresentados por Linero (2012), em amplos estudos
realizados no CTC sobre o potencial da biomassa da cana (bagaço e palha), as
propriedades físico-químicas da palha e do bagaço da cana-de-açúcar são
apresentadas nas Tabelas 6 a 9, conforme análises do próprio CTC.
Tabela 6: Análise imediata: palha e bagaço da cana-de-açúcar

Imediata (% )

Umidade

Cinzas

Carbono fixo

Voláteis

22,2
51,2

9,0
3,2

15,8
13,7

75,1
83,1

Palha
Bagaço

Fonte: LINERO, 2012, slide 14.

Tabela 7: Análise elementar: palha e bagaço da cana-de-açúcar

Elementar (% )
Palha
Bagaço

C

H

N

O

S

Cl

47,9
45,6

6,4
5,8

0,6
0,4

44,7
48,2

0,1
-

0,2
-

Fonte: LINERO, 2012, slide 14.
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Tabela 8: Poder calorífico: palha e bagaço da cana-de-açúcar

PCS (*) (base
seca) MJ.kg
Palha
Palha
Bagaço

-1

17,0
17,0
18,0

Umidade (% )
15
35
50

(*) PCS - Poder Calorífico Superior

PCI (**)
MJ.kg

-1

12,9
9,4
7,2

PCI (**)
kcal.kg-1
3.100
2.250
1.710

(**) PCI - Poder Calorífico Inferior

Fonte: LINERO, 2012, slide 16.

Tabela 9: Temperatura de fusão das cinzas: palha e bagaço da cana-de-açúcar

Início Deformação (oC)

Fluido (oC)

1.160
1.260

1.260
1.330

Palha
Bagaço
Fonte: LINERO, 2012, slide 18.

Os efeitos do palhiço residual da colheita sobre as áreas cultivadas com
cana-de-açúcar já foram e continuam sendo amplamente pesquisados. Orlando
Filho et al. (1998) afirmam que a maior cobertura vegetal proporciona uma maior
capacidade de retenção de água e, consequentemente, da umidade que é
responsável pelas propriedades físicas, químicas e biológicas. Segundo estudos
realizados por este autor, a adição da matéria orgânica no solo promove a formação
e a estabilização dos constituintes do solo melhorando suas características físicas e
químicas em função de facilitar a aeração, infiltração de água e sua retenção.
O manejo das plantas daninhas e o dinâmico banco de sementes também
são influenciados pelo teor de palha resultante da colheita mecânica da cultura da
cana-de-açúcar sem queima. Experimentos de duração de cinco anos mostraram,
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segundo Medeiros (2001), que as áreas colhidas sem queima prévia (cana crua)
apresentaram a menor necessidade de aplicação de herbicidas pré-emergentes para
controle das plantas daninhas.
Segundo os trabalhos e experimentos realizados, o recolhimento de até
50% do palhiço remanescente no campo não interfere nos aspectos físicos,
químicos e biológicos do solo, possibilitando assim o aproveitamento dessa parte
sem causar prejuízos ou reduzir benefícios provenientes da biomassa remanescente
no campo, através da colheita da cana-de-açúcar sem o emprego do fogo. Desta
forma, torna-se possível e viável o recolhimento parcial do palhiço da cana-deaçúcar sem prejudicar a produção, o manejo e a estabilidade da cultura no meio
ambiente.
O recolhimento do palhiço no campo e seu transporte até a usina é de
fundamental importância para a viabilidade econômica do aproveitamento dessa
biomassa (PIEROSSI et al., 2012). O CTC realizou estudos considerando diferentes
rotas de recolhimento do palhiço. Entretanto, atualmente apenas duas rotas são
utilizadas: a rota que contempla o transporte da palha de cana junto com a cana
picada colhida mecanicamente, em sistemas denominados de Limpeza Parcial
(também chamada de colheita integral) com separação posterior na usina em
unidades industriais de limpeza a seco, e a rota do enfardamento (HASSUANI et al.
2005). Na Figura 11 são apresentadas, segundo Ripoli (2002), as principais
operações que compõem as diferentes rotas para o recolhimento do palhiço no
campo.
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Figura 11: Rotas e operações para o recolhimento do palhiço da cana-de-açúcar no campo.
Fonte: Adaptado de RIPOLI, 2002.

A rota da limpeza parcial consiste na colheita mecânica de cana-deaçúcar crua reduzindo a velocidade dos sistemas de limpeza (extrator primário e
secundário) da colhedora de cana-de-açúcar (Figura 12), sendo o palhiço
transportado juntamente com os colmos até a usina. Segundo dados de Hassuani et
al. (2005), os níveis de impurezas vegetais no transporte aumentam de 5% para
16%, com palhiço numa umidade média de 31% e a densidade de carga do
transporte resultante foi de 66% da densidade inicial.
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Figura 12: Esquema de uma colhedora de cana-de-açúcar picada
Fonte: Adaptado de HASSUANI et al., 2005, p.53.

A separação dos colmos da palha da cana-de-açúcar é feita então em
uma estação de limpeza a seco, instalada na usina. Os resultados de eficiência
apresentados pelo CTC (HASSUANI et al., 2005) indicam que o processo de
limpeza e separação na estação (Figura 13) pode atingir uma redução de 55% a
60% do total das impurezas vegetais (palha) da cana-de-açúcar em base seca e
redução de 45% a 72% do total de impurezas minerais.

Figura 13: Unidade de separação e limpeza da cana-de-açúcar a seco
Fonte: LINERO, 2012, slide 7.
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A rota do enfardamento, segundo Pierossi et al. (2012), consiste em
aguardar, de 4 a 7 dias após a colheita mecânica crua da cana-de-açúcar, a
secagem natural do palhiço remanescente no campo, inicialmente numa umidade
média de 40% reduzida após este período entre 10% e 15%, sendo esse intervalo o
ideal para iniciar as operações de recolhimento. Em alguns casos, devido às
condições climáticas locais, os valores de umidade podem chegar a 5%.
Ainda conforme descrito pelo autor, as sequências das operações
executadas nessa rota são:


Aleiramento ou Enleiramento

Figura 14: Operação de aleiramento do palhiço da cana-de-açúcar.
Fonte: PIEROSSI et al., 2012. DALBEN, 2013.



Enfardamento

Figura 15: Operação de enfardamento prismático e cilíndrico
Fonte: PIEROSSI et al., 2012. TITTOTO, 2013.
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Recolhimento dos fardos

Figura 16: Operação de recolhimento dos fardos de palhiço no campo
Fonte: PIEROSSI et al., 2012. DALBEN, 2013.



Carregamento dos fardos

Figura 17: Operação de carregamento dos fardos para transporte até a unidade industrial
Fonte: DALBEN, 2013.
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Transporte dos fardos

Figura 18: Transporte dos fardos de palhiço prismático e cilíndrico
Fonte: DALBEN, 2013. TITTOTO, 2013.

Alguns aspectos importantes, citados por Hassuani et al. (2005), são
detalhes do sistema de compactação na etapa de enfardamento que conferem
diferentes densidades dos fardos, suas formas e suas dimensões, para que, dessa
maneira, seja otimizado o transporte e facilitado o empilhamento.
Segundo Pierossi et al. (2012), as enfardadoras, tracionadas e acionadas
por tratores, são classificadas de acordo com a forma e o tamanho dos fardos
produzidos, sendo os tipos mais comuns: enfardadoras de fardos prismáticos (ou
retangulares) pequenos; enfardadoras de fardos prismáticos (ou retangulares)
grandes; enfardadoras de fardos cilíndricos.
As dimensões dos fardos produzidos variam muito dependendo do tipo de
enfardadora e do modelo e projeto do fabricante do implemento agrícola. As
dimensões dos fardos prismáticos podem variar de 0,45 m a 1,20 m de largura por
0,35 m a 0,90 m de altura com comprimento de 0,50 m podendo chegar até 2,50 m.
Já as enfardadoras cilíndricas produzem fardos com dimensões que variam de 0,60
m a 1,80 m de diâmetro e largura de 1,20 m até 1,60 m. (PIEROSSI et al., 2012).
Trabalhos recentes do CTC (2011) mostram que a densidade dos fardos prismáticos
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grandes de palhiço pode atingir valores ao redor de 180 kg.m-3, alcançando pesos
próximos de 490 kg por fardo.
Para que a palha possa ser utilizada como combustível nas usinas,
principalmente em substituição ao bagaço, é preciso que seja pré-processada. Um
sistema de alimentação convencional de caldeiras geradoras de vapor, que opera
com bagaço, requer que o combustível esteja em partículas de certas dimensões e
tenha densidade adequada (CARVALHO, 2011).
A adequação do fardo para a sua utilização industrial é executada através
de um conjunto de operações para possibilitar sua alimentação em um sistema
convencional de caldeiras geradoras de vapor, possibilitando a utilização de ambos
combustíveis, bagaço e palhiço. As operações, segundo Pierossi et al. (2012), são:



Recepção e descarga dos fardos

Figura 19: Recepção e descarga dos fardos na unidade industrial
Fonte: DALBEN, 2013.
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Armazenamento

Figura 20: Empilhamento dos fardos prismáticos para armazenamento
Fonte: DALBEN, 2013.



Desenfardamento



Limpeza e retirada de impurezas minerais

Figura 21: Peneira octogonal para retirada de impurezas minerais
Fonte: FUNDAMENTO, 2013
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Trituração

Figura 22: Triturador de palhiço tipo fresa e palhiço processado para queima em caldeiras
Fonte: FUNDAMENTO, 2013. DALBEN, 2013.

Em caldeiras geradoras de vapor que queimam em suspensão, o índice
de impurezas minerais é um fator crítico no processo, por isso torna-se necessária a
limpeza do palhiço para alcançar valores abaixo de 2% de impurezas minerais
(PIEROSSI et al., 2012). Segundo levantamentos de campo efetuados por Ripoli
(2004b), o teor de impurezas minerais encontrado no palhiço enfardado foi de
6,43%.
Os custos de recolhimento do palhiço no campo, enfardamento e
transporte até a unidade industrial, variam principalmente conforme a rota utilizada,
densidade da carga de palhiço transportada, umidade da biomassa e distância até a
unidade industrial.
Um dos trabalhos mais amplos que compararam a rota do enfardamento
(alternativa 1) onde o palhiço é recolhido no campo, após a colheita da cana-deaçúcar, através de enfardadoras produtoras de fardos que então são transportados
até a unidade industrial para processamento. E a rota da colheita integral (alternativa
2) onde durante a colheita mecânica da cana-de-açúcar a separação do palhiço pela
colhedora não é realizada e, desta forma, a totalidade ou parte dele é encaminhado
juntamente com a cana-de-açúcar para a unidade industrial e então é separado na
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indústria através de estações de limpeza a seco (com eficiências de limpeza ainda
questionáveis e possíveis aumentos de perdas durante a extração do caldo devido a
maior quantidade de impurezas vegetais), com a função de separar o palhiço e a
cana-de-açúcar antes do preparado extração do caldo da cana-de-açúcar “limpa”.
Trabalho este elaborado pelo CTC e apresentado por Hassuani et al. (2005).
Seus resultados estão resumidos na Tabela 10, englobando tanto
impactos e custos agrícolas como industriais. As premissas adotadas no estudo
foram para as médias de cinco anos de vida do canavial, 19 km de distância da
lavoura à indústria, produtividade de 83,23 t.ha-1, um total de três frentes de colheita
mecânica e moagem anual de 1,3 milhão de toneladas.
Tabela 10: Custos estimados para recolhimento do palhiço em duas alternativas diferentes:
enfardamento (alternativa 1) e colheita integral (alternativa 2)

-1

Palhiço Disponível no Campo ( tmassa seca.ano )
-1

Palhiço Recolhido ( tmassa seca.ano )
Eficiência de Recolhimento (%)
-1

Custo do Palhiço Final (US$. tm assa seca )

Alternativa 1

Alternativa 2

180.697
114.902

180.697
119.531

64
18,49

66
31,12

Fonte: Adaptado de HASSUANI et al., 2005, p.85.

2.4.

Aspectos Ambientais
Desde a década de 1960, o governo federal traça diretrizes para controlar

as queimadas da palha de cana-de-açúcar. O Estado de São Paulo, seguindo a
mesma orientação e, mais ainda, visando à eliminação total da queima da cana de
maneira gradativa com os ciclos quinquenais de renovação dos canaviais,
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estabeleceu a Lei no 11.241/02, regulamentada pelo Decreto no 47.700/03. (MAEDA,
2012). Esta lei, que dispõe sobre a eliminação do uso do fogo como método
despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar, no seu artigo 2o define como
20 e 30 anos os prazos máximos para a eliminação da queima dos canaviais. O
primeiro se tratando de áreas mecanizáveis, ou seja, com declividade igual ou
inferior a 12% e superior a 150 hectares e o segundo prazo se refere a áreas não
mecanizáveis, sendo elas com declividade superior a 12% e inferior a 150 hectares
(SÃO PAULO, 2002).
As tabelas 11 e 12 detalham melhor os prazos para eliminação da queima
da palha de cana-de-açúcar e suas reduções graduais nas áreas mecanizáveis e
não mecanizáveis.
Tabela 11: Prazos para a eliminação gradativa da queima da palha de cana-de-açúcar nas áreas
mecanizáveis

Ano

Área mecanizável onde não se pode
efetuar a queima da palha

Eliminação

1o ano (2002)
5o ano (2006)
10o ano (2011)
15o ano (2016)
20o ano (2021)

20% da área cortada
30% da área cortada
50% da área cortada
80% da área cortada
100% da área cortada

20% da queima eliminada
30% da queima eliminada
50% da queima eliminada
80% da queima eliminada
Eliminação total

o

Fonte: São Paulo – Lei n 11.241, de 19 de setembro de 2002.
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Tabela 12: Prazos para a eliminação gradativa da queima da palha de cana-de-açúcar nas áreas não
mecanizáveis

Ano

Área não mecanizável, com
declividade superior a 12% e/ou área
da queima menor que 150ha, não se
pode efetuar a queima da palha

Eliminação

10o ano (2011)

20% da área cortada

10% da queima eliminada

o

30% da área cortada

20% da queima eliminada

o

20 ano (2021)
25o ano (2026)

50% da área cortada
80% da área cortada

30% da queima eliminada
50% da queima eliminada

30o ano (2031)

100% da área cortada

Eliminação total

15 ano (2016)

o

Fonte: São Paulo – Lei n 11.241, de 19 de setembro de 2002.

Em 2007, foi instituído o Projeto Ambiental Estratégico Etanol Verde,
como um esforço para garantir a sustentabilidade do Setor Sucroenergético no
Estado de São Paulo. Este projeto, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2007a), foi assinado pelo governador de São
Paulo, pelos Secretários de Estado do Meio Ambiente e de Agricultura e
Abastecimento e pelos presidentes da União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(UNICA) e da Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil
(ORPLANA)

e

tem

o

objetivo

de

desenvolver

ações

que

estimulem

a

sustentabilidade da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia.
Tal iniciativa se desenvolveu a partir de um entendimento entre governo,
usinas e fornecedores de cana-de-açúcar sobre a necessidade de organizar a
atividade agrícola e industrial de modo a promover a adequação ambiental e
minimizar, consequentemente, os impactos sobre o meio ambiente e a sociedade.
Isso é especialmente importante em um setor que vem apresentando crescimento
significativo e representando uma parcela cada vez maior da economia do Estado.
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Um dos principais impactos do projeto foi a antecipação dos prazos de
eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar, conforme as diretivas A e B,
dispostas a seguir.
“Diretiva A: Antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o prazo final
para a eliminação da queimada da cana-de-açúcar, de 2021 para 2014,
adiantando o percentual de cana não queimada, em 2010, de 30% para
70%.
Diretiva B: Antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12%, o prazo
final para a eliminação da queimada da cana-de-açúcar, de 2031 para 2017,
adiantando o percentual de cana não queimada, em 2010, de 10% para
30%.” (SÃO PAULO, 2007b, p.2)

Além da antecipação dos prazos, a iniciativa do projeto Etanol Verde
também obriga a não utilizar a prática da queima da cana-de-açúcar para fins de
colheita nas áreas de expansão de canaviais a partir de 2007, conforme diretiva C
do protocolo.
Esses fatores tiveram grande importância na redução do emprego do fogo
para a colheita da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, o que impulsionou o
aumento do emprego da colheita mecânica e, consequentemente, forçou uma
mudança do manejo dos canaviais, deixando sobre as áreas colhidas grande
quantidade de palhiço.
A figura 23, elaborada pela UNICA em 2008, mostra a comparação entre
os prazos da lei estadual e do protocolo agroambiental Etanol Verde, para
eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo.

62

o

Figura 23: Protocolo Agroambiental e Lei Estadual n 11.241/02
Fonte: UNICA, 2008.

O projeto do Etanol Verde também define normas para proteção dos
remanescentes florestais de nascentes e de matas ciliares, o controle das erosões e
melhores práticas do uso do solo, o adequado gerenciamento das embalagens
vazias de agrotóxicos e a redução de consumo de água na etapa industrial, além de
incentivar a pesquisa (MAEDA, 2012).
O Estado de São Paulo também estabeleceu em 18 de setembro de 2008
o Zoneamento Agroambiental da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo (ZAA), por
meio de uma parceria entre as Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura e
Abastecimento do Estado, com o principal objetivo de disciplinar e organizar a
expansão e ocupação do solo pelo setor sucroenergético, além de subsidiar a
elaboração de políticas públicas voltadas para as questões relacionadas ao setor.
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Utilizando bases de dados sobre condições climáticas, qualidade do ar,
relevo, solo, disponibilidade e qualidade de águas superficiais e subterrâneas,
unidades de conservação existentes e indicadas, incluindo áreas de proteção
ambiental e fragmentos florestais para incremento da conectividade, foi criado um
mapa único, que indica áreas adequadas e inadequadas para o cultivo de cana, e
regula a ocupação das terras, a instalação e ampliação de unidades agroindustriais,
apresentado na Figura 24. (SÃO PAULO, 2008).

Figura 24: Zoneamento Agroambiental do Estado de São Paulo para o Setor Sucroenergético
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (SÃO PAULO, 2008)

Nesse zoneamento foram estabelecidas quatro classes de áreas com
diferentes graus de aptidão agroambiental:
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“- áreas adequadas: correspondem ao território com aptidão edafoclimática
favorável para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e sem
restrições ambientais específicas;
- áreas adequadas com limitação ambiental: correspondem ao território com
aptidão edafoclimática favorável para cultura da cana-de-açúcar e
incidência de Áreas de Proteção Ambiental (APA); áreas de média
prioridade para incremento da conectividade, conforme indicação do Projeto
BIOTA-FAPESP; e as bacias hidrográficas consideradas críticas;
- áreas adequadas com restrições ambientais: correspondem ao território
com aptidão edafoclimática favorável para a cultura da cana-de-açúcar e
com incidência de zonas de amortecimento das Unidades de Conservação
de Proteção Integral (UCPI); as áreas de alta prioridade para incremento de
conectividade indicadas pelo Projeto BIOTA-FAPESP; e áreas de alta
vulnerabilidade de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, conforme
publicação IG-CETESB-DAEE – 1997;
- áreas inadequadas: correspondem às Unidades de Conservação de
Proteção Integral (UCPI) Estaduais e Federais; aos fragmentos
classificados como de extrema importância biológica para conservação,
indicados pelo projeto BIOTA-FAPESP para a criação de Unidades de
Conservação de Proteção Integral (UCPI); às Zonas de Vida Silvestre das
Áreas de Proteção Ambiental (APAs); às áreas com restrições
edafoclimáticas para cultura da cana-de-açúcar e às áreas com declividade
superior a 20%.” (SÃO PAULO, 2008)

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (SÃO PAULO,
2008), em relação à área total do Estado de São Paulo na qual a atividade
canavieira é efetivamente exercida, 26% está em áreas adequadas, 45% em áreas
adequadas com limitações ambientais, 28% em áreas adequadas com restrições
ambientais e apenas 1% em áreas inadequadas.
Um dos impactos do Zoneamento Agroambiental para as usinas
instaladas no Estado de São Paulo foi uma melhor definição das regras de
licenciamento, seja ele para novas instalações ou para expansões de produção de
unidades já existentes. Forçando indiretamente as usinas a se instalarem em locais
com maior aptidão, a produção de cana-de-açúcar deve gerar menores impactos
ambientais, além de promover um aumento do uso de novas tecnologias para
aumentar a produtividade agrícola, evitando a expansão dos canaviais em novas
áreas, bem como melhorar as eficiências industriais evitando o desperdício de água
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além de reduzir a produção de resíduos como vinhaça e águas residuárias do
processo.

2.5.

Cogeração de Energia Elétrica em Usinas Sucroenergéticas

O sistema de cogeração nas usinas sucroenergéticas brasileiras tem a
função principal de gerar energia elétrica e energia térmica, na forma de vapor, para
movimentar e realizar todo o processo de produção de etanol e açúcar. Mais
recentemente, as usinas além de produzirem sua energia para autoconsumo
começaram a modernizar o sistema, tornando-o mais eficiente, com o intuito de
gerar excedentes possíveis de serem comercializados e inseridos no SIN, como uma
fonte nova e renovável de energia elétrica para o país.
Para tal, novos modelos de caldeiras geradoras de vapor foram
instalados, como caldeiras de alta pressão e temperatura. E também novos tipos de
turbogeradores

de

energia

elétrica,

anteriormente

predominantemente

de

contrapressão, sendo esses substituídos por turbogeradores à condensação, mais
eficientes, com menor consumo específico de vapor por energia gerada.
A instalação desses novos sistemas de cogeração nas usinas equipados
com grandes turbogeradores de energia elétrica à condensação, permitiu a redução
do consumo específico de vapor no processo, auxiliado principalmente pela
substituição dos acionamentos movidos a turbinas a vapor por motores elétricos.
Isso aumentou a eficiência no uso do vapor, gerando excedentes possíveis de
serem utilizados para a geração de bioeletricidade para comercialização, surgindo
como mais uma opção de fonte geradora de receitas para as usinas
sucroenergéticas.
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A ANEEL estabeleceu em 21 de janeiro de 2000 a Resolução N. 21 que
dita os requisitos necessários à qualificação de centrais cogeradoras de energia.
Segundo o artigo 3o, a cogeração de energia é definida como o processo de geração
combinada de calor útil e energia mecânica, geralmente convertida total ou
parcialmente em energia elétrica (Figura 25), a partir da energia química
disponibilizada por um ou mais combustíveis.

Figura 25: Sistema de cogeração de energia
Fonte: BRASIL, 2005.

Os geradores de vapor ou caldeiras são os equipamentos responsáveis
por realizar a combustão dos combustíveis disponíveis. No caso de usinas
sucroenergéticas do Brasil, o combustível normalmente é o bagaço (utilizado em
todas as usinas), enquanto o palhiço da cana-de-açúcar ainda é muito pouco
aproveitado. A partir da energia química liberada pela combustão, a água é aquecida
e muda seu estado físico de líquido para vapor, com diferentes pressões e
temperaturas finais conforme o projeto construtivo e a necessidade do processo
industrial.
Segundo Pera (1990), existem basicamente dois modelos de caldeiras:
- Caldeiras de tubos de fumaça ou flamotubulares, onde os gases de
combustão circulam pelo interior dos tubos, cedendo calor e vaporizando a água que
fica em seu exterior.
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- Caldeiras de tubo de água ou aquotubulares, onde os gases de
combustão circulam externamente aos tubos, cedendo calor e vaporizando a água
contida em seu interior.
As caldeiras aquotubulares possuem maior capacidade de produção de
vapor que atingem maiores pressões e temperaturas, sendo essas as mais
utilizadas em usinas sucroenergéticas. Os componentes clássicos desta caldeira são
mostrados na Figura 26.

Figura 26: Componentes clássicos de uma caldeira aquotubular.
Fonte: PERA, 1990.

1) Fornalha: local onde é realizada a queima do combustível, sendo ele sólido,
líquido ou gasoso. Sendo composta por:
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a. Cinzeiro: lugar onde ficam depositadas as cinzas residuais da
combustão e restos de combustível não queimado.
b. Grelha: pode ser fixa ou móvel, além de suportar o combustível no
caso de caldeiras de queima em leito fixo.
c. Câmara de combustão: é o local onde se deve oxidar todo o material
combustível. As paredes da câmara são revestidas por tubos de água
(chamadas também de paredes de água) havendo troca de calor por
irradiação. E também os gases, produtos da combustão, alcançam os
feixes tubulares de água, recebendo o calor por convecção.
2) Caldeira de vapor: corresponde ao vaso fechado à pressão com tubos,
contendo água injetada sobre pressão que se aquece e transforma em vapor.
Sendo as principais partes:
a. Tambor, tubulão ou balão: podendo normalmente ter o balão inferior e
o superior, de onde é retirado o vapor gerado. Projetos de caldeiras
mais recentes possuem somente o balão superior (modelo Monodrum).
b. Tubos: por onde passa a água que será aquecida e transformada em
vapor.
3) Superaquecedor: eleva a temperatura do vapor saturado gerado pela caldeira
transformando-o em vapor superaquecido.
4) Economizador: eleva a temperatura da água de alimentação através do
aproveitamento do calor sensível dos gases de exaustão.
5) Pré-aquecedor de ar (Pré-ar): aquece o ar da combustão (comburente) antes
de ser injetado na fornalha, aproveitando também o calor dos gases da
exaustão.
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6) Dutos de gases: são trechos intermediários de caminhamento dos gases de
combustão, podendo ser auxiliado por exaustores (que fornecem energia para
vencer as perdas de carga devido à circulação) e então serem lançados na
atmosfera.
7) Chaminé: lança os gases de combustão na atmosfera, respeitando uma altura
mínima que possibilite sua dispersão. Atualmente, as caldeiras são equipadas
com sistemas de lavagem de gases antes de serem liberados na atmosfera,
utilizando normalmente circuitos fechados de água em contracorrente
possibilitando a redução do lançamento de particulados no meio ambiente.
O

ciclo

de

vapor

tradicionalmente

empregado

nas

usinas

sucroenergéticas compreende em utilizar o bagaço, proveniente da extração do
caldo da cana-de-açúcar, com umidade de aproximadamente 50% para alimentar as
fornalhas das caldeiras. O vapor gerado (vapor de alta ou primário) atinge pressões
de 18 a 22 bar e temperaturas entre 280oC e 350oC (CORRÊA NETO; RAMON,
2002).
As caldeiras utilizadas nas usinas podem ter diferentes tecnologias de
combustão: combustão em fornalhas de leito fixo (onde o combustível é queimado
empilhado sobre a grelha, podendo essa ser fixa ou móvel), combustão em
suspensão (onde o combustível é queimado na câmara de combustão antes de
atingir a grelha) e mais recentemente estão sendo construídas caldeiras de leito
fluidizado borbulhante (onde o combustível é queimado sobre um leito inerte de
areia em alta temperatura), permitindo a queima da biomassa combustível com alta
eficiência e com baixas emissões de CO, NOx e particulados, reduzindo assim os
impactos ambientais, além de possibilitar o uso de combustíveis com diferentes
umidades, normalmente superiores àquelas aceitáveis por caldeiras de queima em
suspensão (CORRÊA NETO; RAMON, 2002; e HASSUANI, 2005).
Segundo Brasil (2005), as plantas de cogeração mais comuns são
concebidas com caldeiras e turbinas a vapor, utilizando o ciclo termodinâmico de
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Rankine. O combustível, fonte de toda a energia produzida pela planta, é introduzido
para queima numa caldeira e o vapor gerado, de alta pressão, é levado a uma
turbina a vapor, de contrapressão ou de condensação com extração, que aciona o
gerador elétrico, conforme apresentado na Figura 27.
O ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração, de acordo com
Corrêa Neto e Ramon (2002), é uma alternativa tecnológica em que o vapor final da
realização do trabalho na turbina a vapor é, total ou parcialmente, condensado e a
parcela de vapor necessária ao atendimento dos requisitos mecânicos e térmicos do
processo produtivo é fornecida por extração do vapor na turbina em um ponto
intermediário da expansão e pelo vapor de contrapressão das turbinas de
acionamento mecânico.
Ainda segundo os autores as diferenças fundamentais deste ciclo para o
de contrapressão pura são a existência de um condensador na exaustão da turbina
e de alguns níveis de aquecimento da água de alimentação da caldeira, realizado
com vapor extraído em vários estágios da turbina. A primeira alteração proporciona
uma maior flexibilidade da geração termelétrica que deixa de ser condicionada ao
consumo de vapor de processo, permitindo assim a operação de geração de
bioeletricidade fora da safra e, a segunda, proporciona uma elevação da eficiência
global da geração, porém ambas elevam significativamente os investimentos.
O vapor que sai da turbina (vapor de escape ou de baixa) é utilizado para
atender à demanda de energia térmica ao processo produtivo. Normalmente, a
pressão do vapor de escape em usinas de cana-de-açúcar varia entre 2,45 bar e
2,75 bar. Uma vantagem dessa concepção é a possibilidade de uso de elenco de
diferentes combustíveis, tais como gás, lenha, carvão, bagaço de cana, cascas de
arroz, óleo combustível, resíduos orgânicos em geral etc. (BRASIL, 2005).
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Figura 27: Cogeração com ciclo Rankine com turbina a vapor de condensação com extração
Fonte: BRASIL, 2005.

Seabra (2008) reforça que o sistema energético das usinas de açúcar e
álcool é constituído de caldeiras a bagaço e turbinas de contrapressão, que acionam
geradores e os equipamentos mais pesados (facas, desfibradores, moendas,
exaustores, bombas de água de alimentação de caldeiras). O vapor de escape das
turbinas é direcionado ao processo onde é utilizado principalmente para tratamento
e concentração do caldo da cana-de-açúcar, cozimento do xarope para produção de
açúcar e destilação do álcool.
Ainda de acordo com Seabra (2008), como os principais equipamentos
deste sistema, as caldeiras e turbinas têm vida útil acima de 25 anos e é possível
encontrar uma grande diversidade de tecnologias utilizadas. Além de que, até o final
dos anos 1990, o objetivo das usinas era primordialmente a autossuficiência em
produção de energia elétrica, sendo a minoria das usinas que produziam energia
excedente para a comercialização.
Um ponto interessante de ressaltar é a visão de Seabra (2008), que
enxerga a geração de energia nas usinas, não mais somente na safra, mas vê a
necessidade de ocorrer adaptações dos sistemas energéticos para operar o ano
todo, exigindo a utilização de turbogeradores de condensação com ou sem extração
(a 2,5 bar e, talvez, também a 22 bar). O uso de turbogeradores de condensação
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sem extração permite o funcionamento do sistema de geração de energia elétrica da
usina praticamente autônomo ao processo, funcionando como uma unidade
termelétrica, podendo operar com a usina tanto em safra como na entressafra,
desde que haja disponibilidade de combustível (biomassa) para as caldeiras
geradoras de vapor.
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS
O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para investigar a
viabilidade financeira do uso do palhiço para geração de energia nas usinas na
entressafra. Para tal, adota-se o método de estudo de caso, tendo-se selecionado
uma usina processadora de cana-de-açúcar, que já possui um sistema de cogeração
de bioeletricidade em funcionamento na safra, para determinar as especificações e
parâmetros necessários ao estudo. A primeira seção da metodologia apresenta as
características da planta industrial selecionada, a configuração do sistema de
cogeração de energia em funcionamento e as projeções de produção agrícola e
industrial; a segunda seção apresenta o modelo proposto para a geração de
bioeletricidade na entressafra, os cálculos para a quantificação do balanço de
biomassa e de geração de energia elétrica excedente, contemplando tanto a safra
quanto a entressafra e os investimentos e despesas para tal; a terceira seção
apresenta as metodologias adotadas para as análises financeiras do estudo e os
principais fatores adotados para as análises de sensibilidade.

3.1.

Panorama Atual do Estudo de Caso
A Usina Iacanga de Açúcar e Álcool S/A, fundada em 2006, localizada na

Fazenda Nova, município de Iacanga, no Estado de São Paulo (cerca de 11km do
centro da cidade), conforme pode ser observada na Figura 28, é uma unidade
agroindustrial pertencente à Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S/A, com sede na
cidade de Descalvado e filial na cidade de Mococa, todas no Estado de São Paulo.
Todas as três unidades industriais são associadas à Coopersucar, que é
responsável por comercializar e realizar toda a logística de pós-produção do etanol e
açúcar fabricados.
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Figura 28: Localização da Usina Iacanga
1

Fonte: USINA IACANGA , 2013.

Na última safra, 2012/2013, a usina moeu 1.581.053 t de cana-de-açúcar,
sendo 51,6% proveniente de produção própria e o restante adquirido de
fornecedores. Do total processado, 86,9% foi colhido mecanicamente e a
produtividade média de cana-de-açúcar foi de 66,1 t.ha-1, muito abaixo da
expectativa inicial, devido principalmente às condições climáticas do ano agrícola. A
distância média das áreas totais colhidas foi de 25,6 km. A totalidade da cana-deaçúcar processada foi destinada à fabricação de etanol hidratado, que contabilizou
um total de 134.400 m3. Além da produção de etanol, foram comercializados 35.040
MWh de energia elétrica.
A unidade firmou, em março de 2007, um contrato de fornecimento de
energia elétrica no ACR, com validade de 15 anos, iniciando em janeiro de 2010 e
findando-se em dezembro de 2024, se comprometendo a entregar 35.040
MWh.ano-1 de energia de fontes alternativas durante o período de safra. O valor

1

Os dados fornecidos pela Usina Iacanga foram obtidos em visitas e reuniões presenciais, durante o

ano de 2013.
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firmado em 2007 foi de R$140,52 por MWh, corrigido anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sendo o valor recebido
atualmente de R$193,86 por MWh.
Na safra 2013/2014, a usina pretende esmagar 2.192.846 t de cana-deaçúcar, toda ela proveniente de colheita mecânica. Do total projetado a moer nessa
safra, 65,6% será proveniente de produção própria e o restante (34,4%) comprada
de fornecedores, por meio de contratos de fornecimento regidos pelas normas do
Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo (CONSECANA-SP).
A área cultivada pela usina atualmente, em regime de parceria agrícola, é
de aproximadamente 22.197 hectares, sendo a área projetada de corte para esta
safra aproximadamente 15.237 hectares, estimando alcançar uma produtividade
média dos canaviais acima de 94 t.ha-1 ou TCH (Tonelada de Cana por Hectare).
Para a safra 2013/2014, foram feitos investimentos na unidade para
aumentar a capacidade de processamento de cana-de-açúcar e a instalação de uma
fábrica de açúcar VHP (Very Hight Polarization), destinada para a exportação e
posterior processo de refino) e também uma unidade de desidratação de etanol
(também chamada de Peneira Molecular) para produção de etanol anidro, conforme
pode ser observado na Figura 29.
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Figura 29: Parque Industrial Usina Iacanga
Fonte: Elaboração própria

Desta forma, as capacidades de processamento da indústria foram
ampliadas conseguindo industrializar toda a cana cultivada e também ficando
preparada para o aumento de moagem e de produção esperado para a safra
2014/2015, conforme apresentado nas Tabelas 13 e 14.
Tabela 13: Projeção Industrial de produção para as próximas safras.

Dias de Safra
Data prevista de Início
Data prevista de Final
Cana Moída (t)
Produção de Açúcar VHP (t)
Produção de Etanol Hidratado (m3)
Produção de Etanol Anidro (m3)
Produção de Etanol Total (m3)
Média de Moagem Diária (t)
Média de Moagem Horária (t)

Safra
2013/2014

Safra
2014/2015

223
02 ABR
10 NOV

252
01 ABR
08 DEZ

2.192.846
108.450
8.500
102.600
111.100

2.779.550
151.450
0
130.850
130.850

9.830
500

11.030
550

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.
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Tabela 14: Projeção Agrícola de produção para as próximas safras

Safra
2013/2014

Safra
2014/2015

Área Cultivada Própria (ha)
Área Colhida Própria (ha)
Produção de Cana Própria (t)

22.197,13
15.236,72
1.439.427,68

23.697,13
19.360,77
1.770.997,66

Percentual Cana Própria (%)
Produção de Cana Fornecedores (t)
Percentual Cana Fornecedores (%)
Produção de Cana Total (t)
Percentual Colheita Mecânica
Distância Média Projetada (km)

65,6
753.418,14
34,4
2.192.845,82
100
28,58
94,47

63,7
1.008.552,10
36,3
2.779.549,77
100
26,56
91,47

Produtividade Própria (t.ha-1)

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

A usina possui duas caldeiras geradoras de vapor que usam o bagaço
residual da cana-de-açúcar processada como combustível. A caldeira número 1, que
iniciou a operação em 1º de junho de 2006, tem capacidade de produção de 120 t.h-1
de vapor, operando à pressão de 45 kgf.cm-2 e temperatura final do vapor
superaquecido de 450oC. A caldeira número 2, construída recentemente e em
operação desde 1º de abril de 2012, tem capacidade de produção de 150 t.h -1 de
vapor, operando à pressão de 67 kgf.cm-2 e temperatura final do vapor
superaquecido de 520oC, conforme observado na Figura 30.
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Figura 30: Caldeiras
Fonte: Elaboração própria

O vapor gerado nas caldeiras, também chamado de vapor direto, segue
então para as turbinas que acionam os geradores de energia elétrica localizados na
casa de força. A usina possui instaladas três turbinas ciclo Rankine, sendo duas de
contrapressão e uma de condensação. As especificações técnicas das turbinas e
dos geradores a elas acopladas são apresentadas nas Tabelas 15 e 16.
Tabela 15: Especificações técnicas das turbinas

o

N. Fabricante

Tipo
Construtivo

Potência Pressão de Pressão Vapor Consumo
trabalho
de Escape
Específico
Nominal
-2
-2
-1
(kW)
(kgf.cm )
(kgf.cm )
(kg. kWh )

1

NG

Contrapressão

4.000

45

1,5

7,5

2

NG

Contrapressão

15.000

45

1,5

7,5

3

TGM

Condensação

20.000

67

-

4,0

Fonte: Adaptado de USINA IACANGA, 2013.

79

Figura 31: Casa de força e turbinas
Fonte: Elaboração própria

Tabela 16: Especificações técnicas dos geradores

o

N.

Potência
Tipo
Rotação
Tensão
Fator de
Fabricante
Nominal
Construtivo
Nominal (rpm) Nominal (kV) Potência
(kW)

1

WEG

Trifásico

4.000

1.800

13,8

0,8

2

WEG

Trifásico

15.000

1.800

13,8

0,8

3

WEG

Trifásico

20.000

1.800

13,8

0,8

Fonte: Adaptado de USINA IACANGA, 2013.

Figura 32: Geradores 2 e 3
Fonte: Elaboração própria
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Todo o acionamento do preparo da cana-de-açúcar (picadores e
desfibradores), do tandem de moenda (composto por quatro conjuntos de moenda
78”x54”), do conjunto de bombas de água de alta pressão e de exaustores das
caldeiras geradoras de vapor é elétrico, o que aumenta o consumo específico de
energia elétrica pela usina, entretanto reduz o consumo específico de vapor.
Desta forma, há um melhor aproveitamento do bagaço produzido,
possibilitando sobras para utilização na geração de energia excedente, que é
comercializada. Isso ocorre devido ao melhor rendimento energético das turbinas
acionadoras

de

geradores,

onde

todo

o

vapor

produzido

é

direcionado

primeiramente a elas, gerando toda a energia necessária para o processo industrial
além do vapor de escape (a baixas pressões e temperaturas) que é utilizado nos
processos de aquecimento e clarificação (tratamento) do caldo, fabricação de açúcar
e destilação do etanol. Todo o sistema de água de alimentação das caldeiras
geradoras de vapor é fechado, aproveitando assim toda a água condensada
produzida, possibilitando uma menor reposição de água no processo, bem como
redução de despesas de tratamento da água de alimentação.

3.2.

Modelo Proposto para Cogeração na Entressafra
O modelo proposto neste estudo visa aproveitar a capacidade de geração

de vapor e de energia elétrica, já existente na planta, colocando-a em operação
durante um período na entressafra. Isso se torna possível, pois a planta de geração
de energia elétrica já é equipada com um gerador movido à turbina de condensação,
podendo assim operar com altas eficiências e sem gerar vapor de escape, ponto
fundamental para geração de energia elétrica com o parque industrial parado. Além
disso, toda a geração de vapor à alta pressão e temperatura, interligações de vapor
primário, circuitos de refrigeração de água (condensado), estações de tratamento e
bombeamento de água de alimentação da caldeira e subestações elétricas são
independentes do restante do parque industrial, podendo trabalhar isoladamente
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sem interferir nas reformas e manutenções que normalmente ocorrem nesse período
na usina.
O problema é que todo o combustível (bagaço) produzido durante a safra
já é utilizado para a geração de vapor e de energia elétrica, sendo todo o excedente
de bioeletricidade gerada comercializada pela usina nesse período. Desta forma,
não há disponibilidade de biomassa armazenada na usina para utilizá-la na planta
de geração de vapor e energia elétrica na entressafra.
Assim, o modelo tem como premissas o recolhimento (através do sistema
de enfardamento) e transporte de uma quantidade suficiente de palhiço durante a
safra, processando-o na unidade industrial e queimando-o juntamente com parte do
bagaço produzido na usina. O excedente de bagaço ficaria então armazenado para
ser utilizado durante o período de geração de energia na entressafra. O período de
entressafra, como já exposto, tem em média 110 dias; entretanto, parte dele deve
ser utilizada para manutenção e reforma do próprio sistema de geração de vapor e
de energia elétrica, não sendo possível assim operar com o sistema durante todo o
período de entressafra. Para o estudo, foram adotados três cenários de geração de
bioeletricidade na entressafra:


Cenário A, gerando durante 30 dias;



Cenário B, gerando durante 60 dias;



Cenário C, gerando durante 90 dias na entressafra, o que é
praticamente o limite, já que é necessário um mínimo de 15 dias
para manutenção e reforma do sistema de geração de vapor e de
energia elétrica da usina.

Haveria também a possibilidade de armazenar os próprios fardos de
palhiço recolhidos durante a safra. Entretanto, para isso a usina deveria fazer
investimentos em pátios e maquinários específicos para esse fim, o que para o
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bagaço é desnecessário, haja vista que todo o maquinário, pessoal treinado e pátios
de armazenagem necessários para a estocagem, movimentação e alimentação do
bagaço nas caldeiras sempre existiu na usina sendo amplamente conhecido e não
havendo necessidade de investimentos adicionais (Figura 33).

Figura 33: Movimentação e armazenagem de bagaço
Fonte: Elaboração própria.

O modelo proposto é baseado em informações, eficiências e parâmetros
técnicos da própria usina e também em trabalhos da literatura, principalmente no
que diz respeito aos poderes caloríficos do palhiço da cana-de-açúcar comparado ao
do bagaço. Esses dados são importantes para a construção do balanço de biomassa
da usina que calculará a quantidade necessária de palhiço a ser recolhida na safra e
quantidade de bagaço a ser estocada para geração de energia na entressafra.
Os investimentos necessários para a operação desse modelo estudado
se restringem ao sistema de recepção, processamento e alimentação do palhiço
para queimá-lo nas caldeiras durante a safra. Os valores desses investimentos
foram obtidos por meio de estimativas feitas por empresas de projeto e engenharia.
Para os cálculos de depreciação foi adotada a depreciação linear em dez anos, sem
valor residual após esse período.
Os custos de operação do modelo, tanto durante a safra como na
entressafra, são detalhados e expressos em valores específicos, obtidos em
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levantamentos da própria usina. Os principais custos de operação abordados e de
maiores impactos no resultado do estudo são:


Custo de operação e manutenção do sistema de recepção e
processamento do palhiço;



Custo de movimentação do bagaço, sendo a armazenagem na
safra e a movimentação e alimentação da caldeira na entressafra;



Custo de operação e manutenção do sistema de geração de vapor
e energia elétrica na entressafra;

Os cálculos de balanço de biomassa, quantidade excedente de energia
disponível para comercialização na safra e na entressafra, necessidade de
recolhimento de palhiço e quantidade de bagaço a ser armazenado para uso na
entressafra foram feitos com dados da projeção de moagem e produção da usina
para a safra 2014/2015.
Para calcular o total de energia elétrica possível de ser gerada durante a
safra, foi necessário calcular o total de dias em que a usina está com o processo
ativo podendo estar moendo ou não, necessitando, portanto vapor de escape para o
processo, reduzindo, assim, os excedentes de bioeletricidade possíveis de
comercializar. E o total de dias em que a usina não está moendo e não está com o
processo ativo, podendo assim utilizar todo o vapor gerado para a geração de
bioeletricidade, podendo utilizar tanto os turbogeradores a condensação como a
contrapressão (cogeração Cond-Cont Ativa). Já em dias de parada total, não há
geração de energia elétrica, sendo esses utilizados para manutenções ou correções
do sistema de geração de vapor e de energia. Os resultados desses cálculos são
apresentados na Tabela 17.
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Tabela 17: Eficiência e dias de safra para geração de bioeletricidade

Eficiência e Dias de Safra
Dias de Safra
Eficiência Média de Moagem

252
83,6%

Dias Efetivos de Moagem (a)
Dias Sem Moagem
i. Dias sem Moagem: Processo Ativo(b)
ii. Dias sem Moagem: Cogeração Cond-Cont Ativa (c)

210,6
41,4
6,2
31,1

iii. Dias sem Moagem: Parada Total (d)
Resumo do Período de Safra

4,1

Dias de Processo Ativo (a+b)
Dias de Cogeração Cond-Cont Ativa (c)

216,8
31,1

Dias de Parada Total (d)

4,1

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Calculado o total de dias disponíveis para a geração, foi calculada a
estimativa de produção de bagaço (Tabela 18) a partir de parâmetros informados
pela usina e projetados para a moagem total da safra 2014/2015. Inicialmente, todo
o bagaço produzido é utilizado para a geração de vapor e energia elétrica durante a
safra, não havendo sobras para a entressafra, exceto o estoque de passagem, já
comumente utilizado para iniciar a safra do ano seguinte.
Tabela 18: Produção estimada de bagaço

Produção de Bagaço na Safra
Fibra da cana-de-açúcar (%)

12,50

Umidade do bagaço (%)
Total de bagaço produzido (t)

50,00
694.888

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.
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Utilizando todo o bagaço produzido, 694.888 toneladas, para a geração
de energia elétrica durante a safra, foi calculado a partir de coeficientes técnicos de
cada equipamento (caldeiras geradoras de vapor e turbogeradores de energia
elétrica) informados pela usina utilizando os dias disponíveis calculados, conforme
apresentado na Tabela 19, o total de energia elétrica possível de ser gerada, o total
de energia consumida no processo tanto de produção de etanol e açúcar como para
a geração de bioeletricidade, resultando, assim, no saldo final de 67.431 MWh de
energia elétrica possível de ser comercializada durante a safra, através do uso de
todo o bagaço produzido no período, conforme apresentado a seguir (as planilhas de
cálculos detalhadas encontram-se no ANEXO I).

Tabela 19: Balanço projetado de produção, consumo e excedente de energia elétrica gerada durante
a safra

Balanço de Energia Elétrica na Safra
Geração Total na Safra (MWh)

164.880

Geração Contrapressão - Processo Ativo (MWh)

98.854

Geração Condensação - Processo Ativo (MWh)
Geração Cond+Contr Ativa (MWh)

48.874
17.151

Consumo Total na Safra (MWh)

-97.450

Consumo Geração Contrapressão - Processo Ativo (MWh)
Consumo Geração Condensacão - Processo Ativo (MWh)
Consumo Geração Cond+Contr Ativa (MWh)

-85.847
-9.365
-2.237

Saldo de Energia Excedente para Comercialização na Safra (MWh)
Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

67.431
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Para esses cálculos, as principais premissas de eficiências e
rendimentos industriais adotados, foram obtidas a partir de dados informados pela
própria usina, como mostrados na Tabela 20.
Tabela 20: Eficiências e Rendimentos industriais do sistema de geração de vapor e de energia
elétrica

Parâmetros de Eficiência e Rendimento
-1
Rendimento Específico das Caldeiras (tvapor . tbagaço )
Consumo Específico de Vapor com Processo Ativo (kg.tch-1)

2,1
415

Consumo Específico (kg vapor / kWh) - Turbogeradores Contrapressão
Consumo Específico (kg vapor / kWh) - Turbogeradores Condensação
Consumo Específico de Energia com Processo Ativo (kWh.tch-1)

7,5
4,0
30

Consumo Específico de Energia com Cogeração Cond-Cont Ativa (MWh)

3,0

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Assumindo que todo o bagaço produzido durante a safra será utilizado
para geração de vapor para o processo e o excedente utilizado para geração de
energia elétrica durante o período. Há, portanto, a necessidade de combustível
adicional, nesse estudo utilizado a biomassa em forma de palhiço, para a geração
de energia durante a entressafra. Como já explanado, a avaliação do estudo será
feita em três cenários, A, B e C adotando diferentes períodos de geração, sendo
eles, 30, 60 e 90 dias durante a entressafra, respectivamente.
Como o estudo considera que o palhiço recolhido durante a safra será
prontamente processado e queimado nas caldeiras geradoras de vapor, haverá
assim sobra de bagaço que será armazenado para utilização na entressafra como
combustível. Para o cálculo da quantidade de palhiço necessária a recolher no
campo para cada cenário, foi feita a equivalência de biomassa (palhiço e bagaço) a
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partir do Poder Calorífico Inferior (PCI) de cada produto, assumindo que não haverá
alteração dos rendimentos e eficiências na queima e produção de vapor pelas
caldeiras. Assim, conforme os dados apresentados por Hassuani et al. (2005), 1kg
de palhiço equivale a aproximadamente 1,81 kg de bagaço, sendo esse fator de
equivalência adotado para o estudo, conforme apresentado na Tabela 21.
Tabela 21: Equivalência energética bagaço x palhiço

PCI Bagaço (kcal / kg) - Umidade de 50%
PCI Palhiço (kcal / kg) - Umidade de 15%
Equivalência Energética ( kg bagaço ~ kg palhiço)

1.710
3.100
1,8129

Fonte: Adaptado de LINERO, 2012.

Desta forma, foi calculada, para cada cenário, a quantidade de energia
possível de ser gerada (total, consumo e excedente) e a respectiva quantidade
necessária de bagaço e do seu equivalente em palhiço, para tal, conforme detalhado
na Tabela 22. No cenário A (30 dias de geração), é necessário o recolhimento de
15.130 t de palhiço que será processado e utilizado durante a safra, gerando assim
uma sobra de 27.429 t de bagaço que será armazenado para uso na entressafra
para gerar um excedente final de bioeletricidade de 12.240 MWh para
comercialização. O cenário B, com 60 dias de geração, necessita de 54.857 t de
bagaço na entressafra para gerar um excedente de 24.480 MWh de bioeletricidade,
fazendo assim necessário o recolhimento e processamento de 30.260 t de palhiço
na safra. O cenário C, que tem a geração de energia em operação durante 90 dias
da entressafra, necessita de 82.286 t de bagaço, precisando, desta forma, processar
45.390 t de palhiço durante a safra, para gerar durante a entressafra um excedente
de 36.720 MWh de energia elétrica. Como resumo do balanço de energia elétrica
líquida gerada, ou seja, disponível para comercialização, encontram-se os fatores
para a planta em estudo de 0,81 MWh.tpalhiço-1 e 0,45 MWh.tbagaço-1.
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Tabela 22: Geração de energia por condensação na entressafra em cada cenário

Cenário A

Cenário B

Cenário C

Dias Efetivos de Cogeração Condesativa na Entressafra

30

60

90

Potência Instalada (MWh)

20

20

20

Consumo Específico (kg vapor / kWh)

4

4

4

Vapor consumido com Cogeração Condensativa Ligada (t vapor / h)

80

80

80

1.920

1.920

1.920

Total de Vapor Consumido na Entressafra (t)

57.600

115.200

172.800

Rendimento Específico (t vapor / t bagaço)
Necessidade de Bagaço na Entressafra (t)

2,10
27.429

2,10
54.857

2,10
82.286

Fator de Conversão Bagaço-Palhiço
Palhiço Necesário Processar durante a Safra (t)

1,8129
15.130

1,8129
30.260

1,8129
45.390

Energia Gerada - Entressafra Condensação (MWh)

14.400

28.800

43.200

Consumo de Energia - Entressafra Condensação (MWh)
Saldo de Energia Excedente para Comercialização na Entressafra (MWh)

2.160
12.240

4.320
24.480

6.480
36.720

Vapor consumido com Cogeração Condensativa Ligada (t vapor / dia)

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Com o intuito de verificar se a quantidade total de palhiço necessário
em cada cenário era inferior à quantidade de palhiço existente no campo, foi
calculada, utilizando os parâmetros apresentados por Hassuani et al. (2005), a
porcentagem total de palhiço recolhida na área de colheita da usina, adotando uma
produção de 140 kgpalhiço.tcana-1 (em base seca) e a produtividade média do canavial,
informada pela usina, de 91,47 t.ha-1. É importante ressaltar, conforme estudos já
apresentados anteriormente que, do total do palhiço disponível no campo, pode ser
recolhido até 50% sem ocasionar impactos negativos à lavoura e ao solo, como a
redução da quantidade de matéria orgânica e nutrientes disponíveis e controle das
ervas daninhas. Conforme apresentado na Tabela 23, os três cenários estudados,
respeitam com folga, esse limite, haja vista que no cenário C, que tem a maior
necessidade de recolhimento de palhiço, o total recolhido não ultrapassa os 12%,
ficando muito abaixo do limite de 50%.
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Tabela 23: Cálculo do percentual recolhido do total do palhiço disponível no campo

Área Colhida (ha)
Produtividade Média de Palhiço (t palhiço / t cana)
Produtividade Média de Cana-de-açúcar (t / ha)
Quantidade Palhiço disponível para recolhimento (t /ha)
Total de Palhiço Disponível no Campo (t)
Total de Palhiço Necessário (t)
Percentual do Recolhimento do Palhiço Disponível

Cenário A

Cenário B

Cenário C

30.388
0,140
91,47
12,81
389.137
15.130
3,9%

30.388
0,140
91,47
12,81
389.137
30.260
7,8%

30.388
0,140
91,47
12,81
389.137
45.390
11,7%

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

O quadro resumo dos três cenários estudados comparados com a
situação atual, onde não há recolhimento do palhiço na safra, armazenagem do
bagaço e geração de energia elétrica para comercialização na entressafra, é
apresentado na Tabela 24. Observa-se que o excedente de energia elétrica
comercializada pode aumentar de 18,3% (no cenário A) até 54,5% (no cenário C),
sendo expressivo e significante o potencial de uso do sistema de geração de energia
elétrica na entressafra, que se encontra parado nesse período, devido à falta de
combustível (biomassa).
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Tabela 24: Variação percentual do total de energia excedente gerada em cada um dos cenários,
comparado à situação atual

Cenário
Atual

Cenário
A

Cenário
B

Cenário
C

Energia Gerada na Safra (MWh)
Energia Consumida na Safra (MWh)

164.880
97.450

164.880
97.450

164.880
97.450

164.880
97.450

Saldo Excedente na Safra (MWh)
Energia Gerada na Entressafra (MWh)
Energia Consumida na Entressafra (MWh)
Saldo Excedente na Entressafra (MWh)
Total de Energia Gerada (MWh)
Total de Energia Consumida (MWh)
Total de Excedente de Energia (MWh)

67.431
0
0
0
164.880
97.450
67.431

67.431
14.400
2.160
12.240
179.280
99.610
79.671

67.431
28.800
4.320
24.480
193.680
101.770
91.911

67.431
43.200
6.480
36.720
208.080
103.930
104.151

0,0%

18,2%

36,3%

54,5%

Variação do Execedente de Energia (% )

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

3.3.

Investimentos e Custos de Operação e Manutenção
Para colocar em operação os cenários projetados, é necessário o

investimento em uma planta de processamento de palhiço, responsável por
desenfardar, retirar as impurezas minerais e triturar o palhiço para que seja possível
utilizá-lo como combustível, juntamente com o bagaço, nas caldeiras geradoras de
vapor. O total de palhiço processado durante a safra será de, no máximo, 45,4 mil
toneladas, entretanto, para o estudo, será instalada uma planta com capacidade de
processar 15 toneladas de palhiço por hora, o que representa em média 72 mil
toneladas por safra (dependendo do número total de dias de safra e eficiência). A
adoção de uma planta de processamento dessa capacidade foi pensada para
aproveitar possíveis aumentos futuros de processamento de biomassa, além de ser
o

tamanho

médio

padrão

de

um

módulo

de

processamento

no

setor

sucroenergético, conforme informações obtidas pela Fundamento (2013). Desta
forma, para os três cenários estudados foi utilizada a mesma planta de
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processamento com as mesmas características e capacidade, conforme pode ser
observado na Figura 34.

Figura 34: Modelo esquemático de uma planta de processamento de palhiço
Fonte: FUNDAMENTO, 2013

Os custos dos equipamentos e da instalação da planta são
apresentados na Tabela 25 e foram informados pela Fundamento (2013), totalizando
um investimento inicial de R$3,59 milhões.
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Tabela 25: Orçamento da planta de processamento de palhiço

Investimentos para Planta de Processamento de Fardos - CAPACIDADE DE 15 t.h -1
Esteira de alimentação de fardos

R$

300.000,00

Equipamento para remoção de cordas que amarram os fardos
Transportador metálico de corrente

R$
R$

156.000,00
325.000,00

Desenfardador 1200mm x 1500mm com sistema de combate a incêndio
Estrutura de sustentação do desenfardador

R$
R$

300.000,00
85.000,00

Transportador de correia 48” para palha desenfardada

R$

180.000,00

Eletroímã para proteção do sistema de trituração
Peneira rotativa octogonal para eliminar as impurezas minerais

R$
R$

100.000,00
375.000,00

Estrutura de sustentação para peneira e triturador
Caixa de terra sob a peneira rotativa

R$
R$

360.000,00
50.000,00

Dutos e capela para interligação da peneira ao triturador
Triturador duplo tambor tipo fresa

R$
R$

84.000,00
385.000,00

Transportador de correia 48” para palha triturada após o triturador

R$

270.000,00

Obras civis para fixação dos equipamentos
Instalações elétricas para acionamento dos motores com painéis e centro de controle dos motores

R$
R$

120.000,00
320.000,00

Instalação de sistema de combate a incêndio com hidrantes e sprinklers
Instalação de sistema de filtros de manga para desempoeiramento do desenfardador
Investimento Total

R$
60.000,00
R$
120.000,00
R$ 3.590.000,00

Fonte: FUNDAMENTO, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

O custo de operação e manutenção (O&M) da planta processadora de
palhiço foi obtido por meio de dados fornecidos pela usina e pela empresa
Fundamento (2013), sendo esses custos calculados por tonelada de palhiço
processado, utilizando a capacidade e eficiência projetada da planta durante todo o
período de safra. O custo de O&M calculado foi de R$7,46 por tonelada de palhiço,
conforme detalhado na Tabela 26. A energia elétrica utilizada para funcionamento da
planta já foi computada no total de energia consumida para a geração, conforme
mostrado na tabela anterior.
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Tabela 26: Custo de operação e manutenção (O&M) da planta processadora de palhiço

Custos de Operação e Manutenção da Planta de Processamento de Palhiço
Dias de Safra

252

Horas Disponíveis (h)

6.048

Capacidade da Planta (t/h)

15

Eficiência Média da Planta (%)
Capacidade da Planta durante a safra (t)

80%
72.576

Meses de funcionamento da planta
Salário Médio Mensal

8,40
R$

Encargos

1.300
175,96%

Salários no Período (6 operadores + 1 folguista = 7)
Carregadora para movimentação do palhiço, por mês

R$
R$

134.504
21.780

Carregadora para movimentação do palhiço, por safra

R$

182.952

Jogo de Insertes NOVO (1 por safra)

R$

45.000

Jogo de Grelhas NOVO (1 por safra)
Manutenção Anual (4% do valor da planta)
TOTAL Operação e Manutenção da Planta (O&M)

R$
R$
R$

35.000
143.600
541.056

Operação e Manutenção da Planta (R$/t)

R$

7,46

Fonte: USINA IACANGA, 2013. FUNDAMENTO, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

No estudo não são computados os investimentos necessários para
instalação da caldeira geradora de vapor e do sistema de geração de energia
elétrica. Isso se deve ao fato de que todos os equipamentos necessários para isso já
estão instalados e em funcionamento na usina, não havendo qualquer necessidade
de ajustes ou modificações para a operação na entressafra. Isso reduz
significativamente a necessidade de investimento inicial no projeto, além de
aproveitar a ociosidade dessa estrutura durante a entressafra. Vale ressaltar que
esse aproveitamento é possível, conforme já explicado anteriormente, devido ao fato
da planta de geração de energia já contar com um gerador movido por uma turbina à
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condensação, o que permite o funcionamento isolado da planta, com altas
eficiências sem a necessidade do processo de produção de etanol e açúcar estar
em funcionamento.
Os custos de O&M da planta de geração de energia elétrica, que incluem
as caldeiras geradoras de vapor, o sistema de geração de energia, sistemas de
condensação e tratamento de água de alimentação das caldeiras e os sistemas de
transmissão de energia elétrica até a rede do SIN incluindo a subestação elevatória
(Figura 35), já que a energia é gerada em 13,8 kV e elevada a 34,5 kV para ser
colocada nas linhas de transmissão do SIN, foram

informados pela usina. Tais

custos somados atingem o valor de R$18,50.MWh-1.

Figura 35: Subestação elevatória e linha de transmissão de energia da usina
Fonte: Elaboração própria.

Os custos de movimentação do bagaço, tanto o empilhamento e
armazenagem durante a safra, como o desempilhamento e alimentação das
caldeiras geradoras de vapor durante a entressafra, foram também informados pela
usina, no valor agregado de R$4,20.tbagaço-1 para cada operação. Esse trabalho é
feito com o uso de duas pás-carregadoras, já existentes na usina, e que já operam
na safra na movimentação do bagaço.
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Tabela 27: Detalhamento do custo de movimentação do bagaço

Custo por Hora Máquina (R$.h-1)
% horas Trabalhadas
Total de Horas Disponíveis no mês
Total de Horas Trabalhdas por mês
Despesa Mensal por máquina
Despesa para 2 Pás-carregadoras
Total de Bagaço Movimentado por mês em toneladas
Custo Movimentação Bagaço (R$.t-1)

R$

R$
R$

100
80%
720
576
57.600
115.200
27.429
4,20

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

3.4.

Cálculo do Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno
Para avaliação da viabilidade econômica do estudo em cada cenário

adotado, foram utilizados dois métodos-chave para classificar e decidir se o projeto
deve ser aceito ou não. Os métodos utilizados foram o VPL e a TIR.
Segundo Brigham et al. (2001), o método do VPL baseia-se em técnicas
de fluxo de caixa descontado, devendo proceder da seguinte maneira: 1 - encontrar
o valor presente de cada fluxo de caixa, incluindo tanto as entradas quanto as
saídas descontadas ao custo do capital do projeto; 2 – somar esses fluxos de caixa
descontados, sendo essa soma definida como o VPL do projeto; 3 – caso o VPL seja
positivo, o projeto deve ser aceito, enquanto se o VPL for negativo, ele deve ser
rejeitado. E se dois projetos com VPL positivos forem mutuamente excludentes,
aquele com maior VPL deve ser escolhido.
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A equação do VPL, segundo o mesmo autor é a seguinte:

Onde CFt é o fluxo líquido de caixa (Free Cash Flow - FCF) esperado no
período t, k é o custo de capital do projeto e n é o período de vida do projeto. As
saídas de caixa, ou seja, os desembolsos são tratados como fluxo de caixa negativo.
Os fluxos líquidos de caixa podem ser medidos em termos nominais ou
reais, devendo haver coerência entre os fluxos de caixa e taxas de desconto, ou
seja, os fluxos de caixa nominais devem ser descontados à taxa nominal e os fluxos
de caixa reais devem ser descontados à taxa real (ROSS et al., 2002). Para o
estudo, foi adotado o fluxo de caixa em termo nominal, calculado para dez anos,
com depreciação linear e valor residual da planta de processamento de palhiço ao
final do período de dez anos igual a zero, desconsiderando a perpetuidade. Isso foi
adotado para forçar o modelo estudado com o intuito de não projetar receitas futuras
com a venda dessa planta ao final do projeto, sendo importante ressaltar que,
segundo informações da Fundamento (2013), uma planta de processamento de
palhiço pode ter vida útil de até 25 anos, desde que realizadas as manutenções
preventivas e corretivas conforme planejado. Entretanto, é importante reduzir esse
período também devido ao fato de que novas tecnologias podem surgir, tornando a
planta mais eficiente e moderna, o que justificaria a troca mesmo antes do final da
sua vida útil planejada de até 25 anos.
Para o cálculo dos valores nominais da receita esperada pela venda da
energia elétrica excedente e os custos nominais de O&M do projeto, foi utilizada a
indexação pelo IPCA projetado para os próximos dez anos, conforme Tabela 28.
Como a usina forneceu as estimativas projetadas para o índice somente até 2017,
foi adotado, para os anos seguintes até 2022, o último valor da série que é a taxa de
3,80% a.a.
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Tabela 28: Projeção do IPCA, em % a.a., adotado no projeto

Projeção IPCA
Dados Usina
Dados Projeto

2013
5,5%
5,5%

2014
5,0%
5,0%

2015
4,1%
4,1%

2016
4,0%
4,0%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,8%
3,8% 3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

É interessante ressaltar que esse índice (IPCA) é o que corrige os valores
dos contratos de energia elétrica feitos no ACR, e por isso utilizou-se o mesmo para
a correção dos custos de operação e manutenção do projeto. A exceção foi a
correção do custo do palhiço, onde no estudo foi adotado um valor fixo ao longo dos
anos, devido ao fato de ser um subproduto novo da produção da cana-de-açúcar,
sem histórico de preços e de paridade com algum outro produto no mercado, como
por exemplo da própria cana-de-açúcar ou do bagaço. Assim, o estudo parte do
pressuposto que a análise do VPL do projeto será calculada para diferentes custos
do palhiço, podendo a unidade aceitar ou não o projeto dependendo do custo do
palhiço no momento da análise financeira.
Estudos de Hassuani et al. (2005) mostram o custo da tonelada de
palhiço colocada na usina, num valor médio de US$18,49 a tonelada, sendo
convertido em reais em aproximadamente R$37,32 a tonelada do palhiço (cotação
do câmbio Banco Central PTAX de 01/04/13, no valor de R$2,0186.US$ -1). Enquanto
dados obtidos de alguns fornecedores de palhiço da região de Barra Bonita e
Lençóis Paulista indicam que os custos variam de R$63,43 até R$79,31 a tonelada,
com um custo médio ao redor de R$67,25 a tonelada, dependendo da distância até
a unidade industrial e da eficiência operacional alcançada na operação de
enfardamento (SADER, 2013).
O custo de capital do projeto é a média ponderada entre o custo de
capital de terceiros (custo da dívida, Kd) e o custo de capital próprio (Ks), também
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chamado de Custo Médio Ponderado de Capital (WACC – Weighted Average Cost
of Capital).
O custo da dívida após impostos é a taxa de juros sobre a dívida (Kd),
menos o abatimento do imposto decorrente da dedução dos juros, ou seja, é igual a
Kd * (1 – T), sendo T adotado como 34% de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) somada a CSLL. No estudo, entretanto, foi adotado que todo o capital
necessário para o investimento será próprio, não sendo necessário capital de
terceiros. Embora existam linhas de financiamento, principalmente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com um custo médio
informado pela usina de 9,5% ao ano. Desta forma, o custo da dívida depois de
descontadas as taxas, seria de 6,27% a.a., conforme calculado na Tabela 29.
Entretanto, os pagamentos de juros e amortizações do empréstimo, bem como
prazos e carências, tornariam o estudo mais complexo, sem contribuir diretamente
para a análise.
Tabela 29: Custo da dívida após impostos, em % a.a

Taxa da Dívida após Impostos
Valor da Dívida
Taxa (IR + CS)
Custo da dívida (kD)

6,27%
R$

34%
9,50%

Fonte: BRIGHAM et al., 2001. USINA IACANGA, 2013.

Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Para calcular o custo do capital próprio, utilizou-se o Modelo de
Precificação de Ativos (CAPM) que, segundo Brigham et al. (2001), deve ser
realizado da seguinte forma: 1- Estimar a taxa livre de risco (Krf),sendo informado
pela empresa o valor de 7,5%; 2- Estimar o coeficiente beta (β) e usá-lo como um
indicador do risco da ação, sendo adotado o valor de 0,92, segundo Damodaran
(2013); 3- Estimar a taxa de retorno corrente esperada sobre o mercado, adotada
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pela usina o valor de 6,0%; 4- Estimar a taxa de retorno esperada sobre o capital
próprio utilizando a equação kS = kRF + (kM – kRF) * β, conforme calculado na Tabela
30.
Tabela 30: Custo do capital próprio, em % a.a.

Taxa do Capital Próprio (KS)

13,02%

Valor do Capital Próprio
Taxa Livre de Risco (kRF)
Beta da Empresa

R$ 3.590.000,00
7,50%
0,92

Prêmio por risco de Mercado (Km)

13,50%

Fonte: BRIGHAM et al., 2001; DAMODARAN, 2013; USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Assim, o custo médio ponderado do capital, calculado para esse projeto, é
igual ao custo do capital próprio, que tem uma taxa de 13,02% ao ano, haja vista,
que no modelo estudado não haverá o uso de financiamentos e capital de terceiros,
o que poderia reduzir consideravelmente o WACC do projeto, conforme apresentado
na Tabela 31.
Tabela 31: Custo médio ponderado do capital para o projeto

Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)

%

Valor

Taxa (a.a.)

Parcela do Investimento feita com Capital Próprio

100%

R$ 3.590.000,00

13,02%

Parcela do Investimento feita com Capital de Terceiros
Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)

0%
100%

R$
R$ 3.590.000,00

6,27%
13,02%

Fonte: Elaboração própria.
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Esse custo do capital do projeto, 13,02% ao ano, embora pareça ser alto
pode ser justificado baseado em dois fatores principais, primeiramente o de que o
fluxo de caixa projetado para o estudo foi realizado a termo nominal, ou seja, devese descontar a taxa estimada de inflação ao longo do período (estimada em média
de 4,12% ao ano) para calcular assim o custo do capital real médio que é ao redor
de 8,90% ao ano. O segundo ponto é que mesmo em termos reais ainda é um custo
médio do capital elevado comparado às médias adotadas pelo mercado, isso devese ao fato desse projeto ser pioneiro, podendo envolver riscos não projetados e
previstos, utilizando somente capital próprio da empresa para executá-lo, fazendo
com que a atratividade dos acionistas em adotar ou não o projeto baseie-se
prioritariamente na remuneração do capital investido a taxas superiores às
praticadas pelo mercado almejando obter taxas internas de retorno ainda superiores
ao custo do capital próprio.
O segundo método-chave utilizado para avaliar o projeto foi o método da
TIR, que é definida segundo Brigham et al (2001), como a taxa de desconto que
força o VPL ser igual a zero, ou seja, é a taxa que iguala o valor presente das
entradas de caixa esperadas de um projeto ao valor presente dos custos desse
projeto.
A TIR de um projeto é, portanto, a sua taxa de retorno esperada. Assim,
caso a TIR seja maior que o custo médio ponderado de capital do projeto, o projeto
deve ser aceito, pois este permite que os acionistas aumentem seu patrimônio. Já se
a TIR for menor que o WACC do projeto, isso mostra que o projeto impõe um custo
aos acionistas, diminuindo sua riqueza, ou seja, causando prejuízos.
Além disso, foram analisados os dois principais fatores capazes de
provocar maiores impactos nos resultados financeiros do estudo, que são o valor de
comercialização da energia elétrica gerada na entressafra e o custo que terá para a
unidade produtora o palhiço enfardado, seja essa operação agrícola de
recolhimento, enfardamento e transporte do palhiço feita pela própria usina, ou então
através de sua terceirização ou até mesmo pela compra desse palhiço de
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fornecedores de cana-de-açúcar da própria usina que se interessem por enfardá-lo e
entregá-lo na usina.
Desta forma, observa-se a necessidade de construir uma matriz de
sensibilidade, variando os valores desses dois itens fundamentais do estudo,
verificando, para cada combinação, qual será a taxa interna de retorno esperada e
qual será o valor presente líquido da operação. Essa análise torna-se essencial para
a tomada de decisão por parte da usina de colocar ou não em operação a geração
de energia elétrica durante a entressafra.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram projetados os fluxos de caixa livres em termo nominal para cada
cenário do estudo, num período de dez anos desconsiderando a perpetuidade,
sendo o ano zero o ano atual (2013) e o início das operações ocorrendo na safra
2014/2015 (ano 1), adotando como custo da tonelada de palhiço em fardos
prismáticos, com umidade máxima de 15%, colocado na usina ao custo de
R$70,00.t-1. Esse valor é próximo à média praticada na região de Lençóis Paulista e
Barra Bonita, região central do Estado de São Paulo, com condições parecidas às
da região de Iacanga, onde o estudo foi elaborado. Ainda, esses valores são bem
mais altos que dos estudos de Hassuani et al. (2005), isso possivelmente deve-se
ao fato de que atualmente ainda estamos numa fase de aprendizado, definindo as
melhores práticas a serem adotadas bem como os melhores equipamentos e
sequência das operações agrícolas, havendo assim possivelmente um espaço para
a redução dos custos atuais.
Para o valor da energia elétrica excedente comercializada, foi adotado o
valor inicial, no ano zero, de R$170,00.MWh-1 (corrigido anualmente pelo IPCA), que
representa um valor próximo da média de R$174,00.MWh-1, dos contratos de
energia de fontes alternativas (LFA A-3), ocorridos em 2007 e 2010 segundo dados
da ANEEL, valor esse diferente e abaixo do recebido atualmente pela usina que é de
R$193,86.MWh-1, através do contrato firmado no ACR em 2007 para 15 anos de
fornecimento a partir de 2010.
É importante destacar que os valores da energia contratada corrigidos a
valor presente pelo IPCA foram negociados em diferentes tipos de leilões, entre
2005 e 2012, sendo eles classificados pela ANEEL e MME da seguinte forma (EPE,
2012):
- Leilões de Energia Nova (LEN): nesses leilões as distribuidoras
adquirem, de forma coletiva, energia proveniente de novas fontes de geração, para
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atender a seus mercados por meio de contratos com duração de 15 a 35 anos,
dependendo do tipo de fonte supridora.
- Leilões de Energia de Reserva (LER): esses leilões têm como objetivo a
contratação de energia de reserva de novos empreendimentos para garantir os
níveis adequados de segurança de suprimento ao SIN.
- Leilões de Fontes Alternativas (LFA): em adição aos leilões de energia
nova e de reserva, são previstos leilões específicos para um subconjunto de fontes,
designado como fontes alternativas, sendo consideradas as usinas que produzem
energia elétrica a partir da biomassa, as eólicas e as Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH).
A energia negociada nos leilões com início de entrega da energia (ano A)
variando de um a cinco anos a partir da data em que o contrato foi firmado, por
exemplo, A-1 onde o início da entrega ocorre após um ano da data contratada; A-2
iniciando a entrega dois anos após a data de firmamento do contrato e assim,
sucessivamente, para os contratos A-3 e A-5, segundo dados da FG/AGRO (2013)
os valores de comercialização da energia, corrigidos pelo IPCA, são apresentados
na Figura 36.
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Figura 36: Valores médios negociados nos leilões de energia da ANEEL, a partir de 2005, com os
valores corrigidos a valor presente pelo IPCA
Fonte: Adaptada de FG/AGRO, 2013.

Um ponto importante da construção dos fluxos de caixa projetados para
cada cenário são os impostos envolvidos no projeto. Segundo informações obtidas
pela própria usina, os impostos diretos incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da energia elétrica têm as seguintes alíquotas vigentes: 7,60% de
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); 1,65% de PIS
(Programa de Integração Social); totalizando uma alíquota de 9,25% sobre a receita
operacional da venda da energia elétrica excedente. Dependendo dos ajustes
contábeis, poderão ocorrer recuperações parciais dos impostos pagos, que por
motivo de simplificação não foram tratados nesse estudo, considerando sempre o
pagamento integral dos tributos.
É obrigatório também o pagamento do IRPJ, adotando no estudo uma
alíquota de 25% sobre o lucro apurado, conforme a legislação vigente para
resultados positivos anuais superiores a R$240.000,00. E também o pagamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) numa alíquota de 9%, incidindo
também sobre o lucro antes do IRPJ. Caso os resultados antes do IRPJ e CSLL
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forem negativos, não há incidência desses tributos. Outra premissa adotada foi a de
que esse projeto é isolado contabilmente do restante da empresa, não aproveitando
assim possíveis reduções na base de cálculo desses tributos, principalmente caso a
empresa tenha apurado prejuízos operacionais. Isso faz com que o modelo se torne
ainda mais robusto, não sendo beneficiado por possíveis ajustes fiscais da empresa
estudada.

4.1.

Cenário A – Geração Durante 30 dias na Entressafra

As projeções do fluxo de caixa foram calculadas para dez anos para esse
cenário de geração de energia durante 30 dias na entressafra, totalizando 12.240
MWh de energia adicional comercializada. Para tal, faz-se necessário o recolhimento
de 15,1 mil t de palhiço durante a safra e o consequente armazenamento de 27,4 mil
t de bagaço para a entressafra. Adota-se o custo do palhiço à R$70,00.t-1, fixado
para os dez anos conforme já explicado anteriormente, e o valor de venda da
energia elétrica gerado a R$170,00.MWh-1 no ano zero e corrigida pelo IPCA
projetado da mesma forma que os custos de O&M envolvidos, é apresentado na
Tabela 32.
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Tabela 32: Fluxo de caixa projetado para o cenário A, em reais.

SAFRA
ANO

0

Investimento Inicial - Planta de Processamento
Receita Operacional - Venda de Energia
Impostos sobre a Venda de Energia (PIS+COFINS)

14/15
1

15/16
2

16/17
3

17/18
4

18/19
5

19/20
6

20/21
7

21/22
8

22/23
9

23/24
10

2.195.244
-203.060

2.304.640
-213.179

2.399.131
-221.920

2.495.096
-230.796

2.589.078
-239.490

2.686.600
-248.510

2.787.795
-257.871

2.892.802
-267.584

3.001.764
-277.663

3.114.831
-288.122

-3.590.000

Custo do Palhiço
Custo O&M da Planta de Processamento do Palhiço
Custo de Movimentação do Bagaço

-1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097 -1.059.097
-118.998
-124.928
-130.050
-135.252
-140.346
-145.633
-151.118
-156.810
-162.717
-168.846
-243.072
-255.185
-265.648
-276.274
-286.680
-297.478
-308.683
-320.310
-332.375
-344.895

Custo O&M do Sistema de Geração
Despesas e Receitas Financeiras
Depreciação
Lucro Antes do IR e CS
Imposto de Renda (T=25%)
Contribuição Social (T=9%)
Lucro Líquido
Depreciação (+)
Geração de Caixa (FCL)

-3.590.000

Taxa de Desconto (WACC) (a.a.)
Valor Presente Líquido (VPL) (R$)
Taxa Interna de Retorno (TIR) (a.a)

13,02%
-1.136.313
5,47%

-281.052
0
-359.000

-295.058
0
-359.000

-307.155
0
-359.000

-319.441
0
-359.000

-331.474
0
-359.000

-343.959
0
-359.000

-356.915
0
-359.000

-370.359
0
-359.000

-384.309
0
-359.000

-398.785
0
-359.000

-69.035
0

-1.806
0

56.261
-14.065

115.236
-28.809

172.991
-43.248

232.922
-58.231

295.111
-73.778

359.642
-89.910

426.603
-106.651

496.087
-124.022

0

0

-5.064

-10.371

-15.569

-20.963

-26.560

-32.368

-38.394

-44.648

-69.035

-1.806

37.133

76.056

114.174

153.729

194.773

237.363

281.558

327.417

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

289.965

357.194

396.133

435.056

473.174

512.729

553.773

596.363

640.558

686.417

Fonte: Elaboração própria.

Adotando essas premissas, os resultados dos indicadores das análises do
projeto resultaram em um VPL negativo de R$1,136 milhão e uma TIR de 5,47%
a.a., ou seja, inferior à taxa de desconto adotada de 13,02% a.a. Isso faz com que,
nesse cenário de geração de energia, somente durante 30 dias efetivos na
entressafra o projeto não seja aprovado e a decisão tomada é a de não investir
nesse cenário, já que remuneraria o capital dos acionistas numa taxa inferior àquela
por eles aceitável.
Para um maior refinamento na análise dos resultados desse cenário e a
verificação em quais situações o VPL é positivo e a TIR projetada é maior que a taxa
de desconto do projeto, foram construídas as matrizes de sensibilidade do VPL e da
TIR, variando os valores da energia elétrica comercializada na entressafra e os
custos do palhiço de cana-de-açúcar colocado na usina, apresentadas nas Tabelas
33 e 34 respectivamente.
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Tabela 33: Análise de sensibilidade do VPL (em R$) do projeto no cenário A, dado valor da energia
-1

-1

comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina.

Valor da Energia (R$.MWh -1)

VPL
###

Custo do Palhiço (R$.t-1)
30

40

50

60

70

80

80 -4.198.517

-5.018.850

-5.839.182

-6.659.514

-7.479.847

-8.300.179

90 -3.461.070

-4.281.403

-5.101.735

-5.922.067

-6.742.399

-7.562.732

100 -2.723.623
110 -2.010.444

-3.543.955
-2.806.508

-4.364.288
-3.626.841

-5.184.620
-4.447.173

-6.004.952
-5.267.505

-6.825.285
-6.087.838

120 -1.401.062

-2.095.879

-2.889.394

-3.709.726

-4.530.058

-5.350.391

130

-896.248

-1.474.054

-2.181.313

-2.972.279

-3.792.611

-4.612.943

140
150
160

-409.533
77.182
563.897

-950.952
-464.237
22.478

-1.552.017
-1.005.900
-518.941

-2.266.754
-1.629.979
-1.070.866

-3.055.164
-2.352.546
-1.711.683

-3.875.496
-3.139.272
-2.438.338

170 1.050.613

509.193

-32.226

-573.645

-1.136.313

-1.793.418

180 1.537.328

995.908

454.489

-86.930

-628.350

-1.208.805

190 2.024.043
200 2.510.758

1.482.623
1.969.338

941.204
1.427.919

399.785
886.500

-141.635
345.080

-683.054
-196.339

210 2.997.473

2.456.054

1.914.634

1.373.215

831.796

290.376

220 3.484.188

2.942.769

2.401.349

1.859.930

1.318.511

777.091

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 34: Análise de sensibilidade da TIR (em % a.a.) do projeto no cenário A, dado valor da energia
-1

-1

comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina.

Custo do Palhiço (R$.t-1)

Valor da Energia (R$.MWh -1)

TIR
###

30

40

50

60

70

80

80

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

90

-21,30%

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

100
110

-9,24%
-1,95%

-21,33%
-9,59%

#NÚM!
-21,35%

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

120

3,04%

-2,43%

-9,92%

-21,37%

#NÚM!

#NÚM!

130

6,89%

2,62%

-2,89%

-10,24%

-21,39%

#NÚM!

140
150
160

10,32%
13,51%
16,53%

6,56%
9,98%
13,16%

2,18%
6,23%
9,64%

-3,34%
1,74%
5,85%

-10,55%
-3,79%
1,29%

-21,41%
-10,88%
-4,22%

170

19,42%

16,18%

12,82%

9,30%

5,47%

0,86%

180

22,19%

19,05%

15,82%

12,47%

8,98%

5,07%

190
200

24,88%
27,49%

21,82%
24,50%

18,69%
21,45%

15,47%
18,33%

12,13%
15,12%

8,65%
11,80%

210

30,04%

27,10%

24,12%

21,08%

17,97%

14,78%

220

32,53%

29,64%

26,72%

23,75%

20,72%

17,62%

Fonte: Elaboração própria.

Assim, observa-se que nesse cenário para o projeto ser aceito (VPL=0),
variando individualmente cada um desses dois fatores analisados, o projeto só será
viável caso o valor da energia comercializada seja superior a R$192,91.MWh-1 (com
o custo do palhiço a R$70.t-1), ou o custo do palhiço for inferior a R$49,40.t-1 (com a
energia comercializada a R$170.MWh-1), mantendo as demais variáveis do estudo
constantes.
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4.2.

Cenário B – Geração Durante 60 dias na Entressafra
Adotando as mesmas premissas

do cenário A

de valores de

comercialização de energia excedente e de custo do palhiço colocado na usina,
alterando para 60 dias de geração efetiva na entressafra, totalizando 24.480 MWh
de energia adicional comercializada, fazendo-se necessário, para isso, o
recolhimento de 30,2 mil t de palhiço durante a safra e o consequente
armazenamento de 54,8 mil t de bagaço para a entressafra, é apresentado na
Tabela 35 as projeções do fluxo de caixa esperadas para esse cenário B.
Tabela 35: Fluxo de caixa projetado para o cenário B, em reais.

SAFRA
ANO

0

Investimento Inicial - Planta de Processamento
Receita Operacional - Venda de Energia
Impostos sobre a Venda de Energia (PIS+COFINS)

14/15
1

15/16
2

16/17
3

17/18
4

18/19
5

19/20
6

20/21
7

21/22
8

22/23
9

23/24
10

4.390.488
-406.120

4.609.281
-426.358

4.798.261
-443.839

4.990.192
-461.593

5.178.155
-478.979

5.373.199
-497.021

5.575.590
-515.742

5.785.604
-535.168

6.003.528
-555.326

6.229.661
-576.244

-3.590.000

Custo do Palhiço
Custo O&M da Planta de Processamento do Palhiço
Custo de Movimentação do Bagaço

-2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194 -2.118.194
-237.996
-249.856
-260.100
-270.504
-280.693
-291.266
-302.237
-313.621
-325.434
-337.692
-486.144
-510.370
-531.295
-552.547
-573.360
-594.956
-617.366
-640.620
-664.751
-689.789

Custo O&M do Sistema de Geração
Despesas e Receitas Financeiras
Depreciação
Lucro Antes do IR e CS
Imposto de Renda (T=25%)

-562.104
0
-359.000

-590.116
0
-359.000

-614.310
0
-359.000

-638.883
0
-359.000

-662.947
0
-359.000

-687.918
0
-359.000

-713.830
0
-359.000

-740.717
0
-359.000

-768.618
0
-359.000

-797.569
0
-359.000

220.931
-55.233

355.387
-88.847

471.523
-117.881

589.472
-147.368

704.983
-176.246

824.845
-206.211

949.221
-237.305

1.078.283
-269.571

1.212.206
-303.051

1.351.173
-337.793

Contribuição Social (T=9%)

-19.884

-31.985

-42.437

-53.052

-63.448

-74.236

-85.430

-97.045

-109.099

-121.606

Lucro Líquido

145.814

234.556

311.205

389.051

465.289

544.397

626.486

711.667

800.056

891.774

Depreciação (+)

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

504.814

593.556

670.205

748.051

824.289

903.397

985.486

1.070.667

1.159.056

1.250.774

Geração de Caixa (FCL)
Taxa de Desconto (WACC) (a.a.)
Valor Presente Líquido (VPL) (R$)
Taxa Interna de Retorno (TIR) (a.a)

-3.590.000
13,02%
698.072
16,98%

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados dos indicadores das análises do projeto para o cenário B
indicaram um VPL positivo de, aproximadamente, R$698 mil e uma TIR de 16,98%
a.a., ou seja, superior à taxa de desconto adotada de 13,02% a.a. Fazendo com
que, nesse cenário, a geração de energia durante 60 dias efetivos na entressafra
seja viável, onde, além de remunerar o capital dos acionistas na taxa requerida, há
ainda uma geração adicional de valor para os acionistas de aproximadamente
R$0,698 milhão. Desta forma, nesse cenário, pode ser tomada a decisão de aprovar
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o projeto pela empresa, desde que respeitados os valores de comercialização da
energia elétrica, custo do palhiço ao longo dos dez anos e os demais fatores
analisados.
Da mesma forma, foram construídas as matrizes de sensibilidade do VPL
e da TIR, variando os valores da energia elétrica comercializada na entressafra e os
custos do palhiço de cana-de-açúcar colocado na usina, apresentadas nas Tabelas
36 e 37 respectivamente.
Tabela 36: Análise de sensibilidade do VPL (em R$) do projeto no cenário B, dado valor da energia
-1

-1

comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina.

Valor da Energia (R$.MWh -1)

VPL
###

Custo do Palhiço (R$.t-1)
40

50

60

80 -4.807.035

-6.447.699

-8.088.364

-9.729.028

90 -3.332.140

-4.972.805

-6.613.470

-8.254.134

-9.894.799

-11.535.464

100 -1.932.512
110 -811.154

-3.497.911
-2.100.808

-5.138.575
-3.663.681

-6.779.240
-5.304.346

-8.419.905
-6.945.011

-10.060.569
-8.585.675

-933.542

-2.269.778

-3.829.452

-5.470.116

-7.110.781

130 1.135.706

52.868

-1.069.765

-2.440.647

-3.997.318

-5.635.887

140 2.109.136
150 3.082.567
160 4.055.997

1.026.298
1.999.728
2.973.158

-56.541
916.889
1.890.319

-1.214.748
-165.949
807.481

-2.611.515
-1.369.332
-279.402

-4.166.083
-2.782.384
-1.525.256

170 5.029.427

3.946.588

2.863.750

1.780.911

698.072

-409.335

180 6.002.857

4.920.018

3.837.180

2.754.341

1.671.502

588.664

190 6.976.287
200 7.949.717

5.893.449
6.866.879

4.810.610
5.784.040

3.727.771
4.701.201

2.644.933
3.618.363

1.562.094
2.535.524

210 8.923.148

7.840.309

6.757.470

5.674.632

4.591.793

3.508.954

220 9.896.578

8.813.739

7.730.900

6.648.062

5.565.223

4.482.384

120

30

162.276

Fonte: Elaboração própria.

70

80

-11.369.693 -13.010.358
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Tabela 37: Análise de sensibilidade da TIR (em % a.a.) do projeto no cenário B, dado valor da energia
-1

-1

comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina

Custo do Palhiço (R$.t-1)

Valor da Energia (R$.MWh -1)

TIR
###

30

40

50

60

70

80

80

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

90

-14,91%

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

100
110

-0,60%
7,68%

-15,33%
-1,49%

#NÚM!
-15,71%

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

120

14,03%

6,97%

-2,34%

-16,06%

#NÚM!

#NÚM!

130

19,75%

13,34%

6,20%

-3,17%

-16,45%

#NÚM!

140
150
160

25,08%
30,14%
35,02%

19,04%
24,34%
29,37%

12,68%
18,34%
23,61%

5,41%
12,03%
17,65%

-3,95%
4,60%
11,37%

-16,85%
-4,70%
3,81%

170

39,76%

34,23%

28,62%

22,89%

16,98%

10,64%

180

44,40%

38,95%

33,45%

27,87%

22,19%

16,32%

190
200

48,97%
53,48%

43,57%
48,11%

38,14%
42,74%

32,68%
37,35%

27,14%
31,92%

21,50%
26,42%

210

57,94%

52,60%

47,27%

41,92%

36,56%

31,17%

220

62,37%

57,05%

51,74%

46,43%

41,12%

35,79%

Fonte: Elaboração própria.

Assim, observa-se que nesse cenário o projeto pode ser aceito (VPL=0),
variando individualmente cada um desses dois fatores analisados, caso o valor da
energia comercializada seja superior a R$162.83.MWh-1 (com o custo do palhiço a
R$70.t-1), ou o custo do palhiço for inferior a R$76,45.t-1 (com a energia
comercializada
constantes.

a R$170.MWh-1), mantendo as demais variáveis do estudo
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4.3.

Cenário C – Geração Durante 90 dias na Entressafra
Adotando as mesmas premissas dos cenários anteriores, tanto para

valores de comercialização de energia excedente quanto para o custo do palhiço
colocado na usina, alterando para 90 dias de geração efetiva na entressafra,
totalizando 36.4720 MWh de energia adicional comercializada, fazendo-se
necessário para isso o recolhimento de 45,4 mil t de palhiço durante a safra e o
consequente armazenamento de 82,3 mil t de bagaço para a entressafra, é
apresentado na Tabela 38 as projeções do fluxo de caixa esperadas para esse
cenário C.
Tabela 38: Fluxo de caixa projetado para o cenário C, em reais

SAFRA
ANO

0

Investimento Inicial - Planta de Processamento
Receita Operacional - Venda de Energia

14/15
1

15/16
2

16/17
3

17/18
4

18/19
5

19/20
6

20/21
7

21/22
8

22/23
9

23/24
10

6.585.732

6.913.921

7.197.392

7.485.287

7.767.233

8.059.799

8.363.385

8.678.406

9.005.292

9.344.492

-3.590.000

Impostos sobre a Venda de Energia (PIS+COFINS)
Custo do Palhiço
Custo O&M da Planta de Processamento do Palhiço

-609.180
-639.538
-665.759
-692.389
-718.469
-745.531
-773.613
-802.753
-832.990
-864.365
-3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290 -3.177.290
-356.994
-374.784
-390.150
-405.756
-421.039
-436.898
-453.355
-470.431
-488.151
-506.538

Custo de Movimentação do Bagaço
Custo O&M do Sistema de Geração
Despesas e Receitas Financeiras

-729.216
-843.156
0

-765.555
-885.173
0

-796.943
-921.465
0

Depreciação

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

-359.000

510.896

712.581

886.784

1.063.707

1.236.974

1.416.767

1.603.332

1.796.925

1.997.809

2.206.260

-127.724
-45.981

-178.145
-64.132

-221.696
-79.811

-265.927
-95.734

-309.243
-111.328

-354.192
-127.509

-400.833
-144.300

-449.231
-161.723

-499.452
-179.803

-551.565
-198.563

Lucro Líquido

337.191

470.303

585.278

702.047

816.403

935.066

1.058.199

1.185.970

1.318.554

1.456.132

Depreciação (+)

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

359.000

696.191

829.303

944.278

1.061.047

1.175.403

1.294.066

1.417.199

1.544.970

1.677.554

1.815.132

Lucro Antes do IR e CS
Imposto de Renda (T=25%)
Contribuição Social (T=9%)

Geração de Caixa (FCL)

-3.590.000

Taxa de Desconto (WACC) (a.a.)
Valor Presente Líquido (VPL) (R$)

13,02%
2.511.209

Taxa Interna de Retorno (TIR) (a.a)

25,88%

-828.821
-958.324
0

-860.040
-892.434
-926.050
-960.931
-997.126 -1.034.684
-994.421 -1.031.877 -1.070.745 -1.111.076 -1.152.927 -1.196.354
0
0
0
0
0
0

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados dos indicadores das análises do projeto para o cenário C
indicaram um VPL positivo de aproximadamente R$2,511 milhões e uma TIR de
25,88% a.a., ou seja, bem superior à taxa de desconto adotada pela usina de
13,02% a.a. Isso faz com que a geração de energia durante 90 dias efetivos na
entressafra seja viável nesse estudo, remunerando o capital dos acionistas na taxa
requerida e gerando valor adicional aos acionistas superior a R$2,611 milhões.
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Desta forma, respeitando os valores de comercialização da energia elétrica, o custo
do palhiço ao longo dos dez anos e os demais fatores analisados, a usina pode
tomar a decisão em fazer o investimento e a operação da planta de geração de
energia durante a entressafra.
Da mesma forma, foram construídas as matrizes de sensibilidade do VPL
e da TIR, variando os valores da energia elétrica comercializada na entressafra e os
custos do palhiço de cana-de-açúcar colocado na usina, apresentadas nas Tabelas
39 e 40 respectivamente.
Tabela 39: Análise de sensibilidade do VPL (em R$) do projeto no cenário C, dado valor da energia
-1

-1

comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina.

Valor da Energia (R$.MWh -1)

VPL
###

Custo do Palhiço (R$.t-1)
30

40

50

60

70

80

80 -5.415.552

-7.876.549

90 -3.206.331

-5.664.208

-8.125.204

100 -1.267.965
110 247.370

-3.459.479
-1.498.818

-5.912.863
-3.715.030

-8.373.860
-6.161.519

120 1.707.515

83.257

-1.738.207

-3.971.209

-6.410.175

-8.871.172

130 3.167.660

1.543.402

-80.856

-1.983.412

-4.227.389

-6.658.830

140 4.627.805
150 6.087.951
160 7.548.096

3.003.547
4.463.693
5.923.838

1.379.289
2.839.435
4.299.580

-272.011
1.215.177
2.675.322

-2.229.894
-473.719
1.051.064

-4.483.568
-2.482.339
-691.194

170 9.008.241

7.383.983

5.759.725

4.135.467

2.511.209

886.951

180 10.468.386

8.844.128

7.219.870

5.595.612

3.971.354

2.347.096

190 11.928.532
200 13.388.677

10.304.274
11.764.419

8.680.016
10.140.161

7.055.758
8.515.903

5.431.500
6.891.645

3.807.242
5.267.387

210 14.848.822

13.224.564

11.600.306

9.976.048

8.351.790

6.727.532

220 16.308.967

14.684.709

13.060.451

11.436.193

9.811.935

8.187.677

Fonte: Elaboração própria.

-10.337.546 -12.798.543 -15.259.540 -17.720.537
-10.586.201 -13.047.198 -15.508.195
-10.834.857 -13.295.854
-8.622.516 -11.083.513
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Tabela 40: Análise de sensibilidade da TIR (em % a.a.) do projeto no cenário C, dado valor da
-1

-1

energia comercializada (R$.MWh ) e custo do palhiço (R$.t ) colocado na usina.

Custo do Palhiço (R$.t-1)

Valor da Energia (R$.MWh -1)

TIR
###

30

40

50

60

70

80

80

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

90

-11,02%

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

#NÚM!

100
110

4,76%
14,51%

-11,94%
3,53%

#NÚM!
-12,81%

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

#NÚM!
#NÚM!

120

22,71%

13,51%

2,32%

-13,61%

#NÚM!

#NÚM!

130

30,25%

21,64%

12,55%

1,15%

-14,34%

#NÚM!

140
150
160

37,40%
44,32%
51,08%

29,12%
36,22%
43,08%

20,60%
28,01%
35,06%

11,47%
19,59%
26,94%

0,05%
10,39%
18,61%

-15,00%
-1,02%
9,28%

170

57,74%

49,80%

41,87%

33,92%

25,88%

17,66%

180

64,33%

56,42%

48,54%

40,68%

32,81%

24,86%

190
200

70,88%
77,39%

62,97%
69,48%

55,11%
61,63%

47,30%
53,83%

39,51%
46,08%

31,72%
38,36%

210

83,88%

75,97%

68,11%

60,30%

52,56%

44,88%

220

90,36%

82,43%

74,56%

66,74%

59,00%

51,32%

Fonte: Elaboração própria.

Assim, observa-se que nesse cenário o projeto pode ser aceito (VPL=0),
variando individualmente cada um desses dois fatores analisados, caso o valor da
energia comercializada seja superior a R$152,98.MWh-1 (com o custo do palhiço a
R$70.t-1), ou o custo do palhiço for inferior a R$85,13.t-1 (com a energia
comercializada
constantes.

a R$170.MWh-1), mantendo as demais variáveis do estudo

115

4.4.

Comparações dos Resultados dos Cenários Avaliados
Os resultados das análises financeiras de cada cenário e os resultados

calculados (alterando um de cada vez) dos valores mínimos recebidos pela energia
elétrica e os custos máximos do palhiço que fazem a TIR do estudo se igualar à taxa
de retorno esperada pela usina, ou seja, que fazem o VPL ser igual a zero, deixando
o projeto no limite da viabilidade financeira, são apresentados na Tabela 41 como
forma comparativa entre os resultados de cada cenário.
Tabela 41: Comparação dos resultados obtidos para cada cenário analisado

Cenário A Cenário B Cenário C
30
60
90

Dias de Geração na Entressafra
Investimento Inicial - Recepção e Prepraro Palhiço (R$)
Energia Elétrica Comercializada na Entressafra (MWh)
-1
Custo do Palhiço colocado na Usina (R$.t )
Valor de Venda da Energia Elétrica Execedente (R$.MWh-1)
Taxa de Desconto (WACC) (% a.a.)
Valor Presente Líquido (VPL) (R$)
Taxa Interna de Retorno (TIR) (% a.a.)
-1
Custo MÁXIMO do Palhiço colocado na Usina (R$.t ) para VPL=0

3.590.000

3.590.000

3.590.000

12.240
70
170
13,02%
-1.136.313
5,47%
49,40

24.480
70
170
13,02%
698.072
16,98%
76,45

36.720
70
170
13,02%
2.511.209
25,88%
85,13

192,91

162,83

152,98

OU
Valor MÍNIMO de Venda da Energia Elétrica (R$.MWh -1) para VPL=0

Fonte: Elaboração própria.

Também foi calculado o VPL e a TIR, para cada cenário adotando o valor
de venda da energia elétrica como sendo o mesmo recebido atualmente pela usina,
que é de R$193,86.MWh-1, com o intuito de verificar a viabilidade e de calcular qual
seria o valor máximo do custo da tonelada de palhiço colocada na usina para cada
cenário estudado, mantendo todas as demais premissas sem alteração. Os
resultados são apresentados na Tabela 42.
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Tabela 42: Simulação dos resultados dos cenários para o valor atual de venda da energia elétrica
pela usina

Cenário A Cenário B Cenário C
Dias de Geração na Entressafra
Investimento Inicial - Recepção e Prepraro Palhiço (R$)
Energia Elétrica Comercializada na Entressafra (MWh)
Custo do Palhiço colocado na Usina (R$.t-1)
Valor de Venda da Energia Elétrica (R$.MWh -1 ) - Contrato Atual
Taxa de Desconto (WACC) (% a.a.)
Valor Presente Líquido (VPL) (R$)
Taxa Interna de Retorno (TIR) (% a.a.)
-1
Custo MÁXIMO do Palhiço colocado na Usina (R$.t ) para VPL=0

30

60

90

3.590.000 3.590.000 3.590.000
12.240
24.480
36.720
70
70
70
193,86
193,86
193,86
13,02%
13,02%
13,02%
46.237 3.020.677 5.995.116
13,31%
29,00%
42,06%
70,85
97,73
106,27

Fonte: Elaboração própria.

Essa simulação hipotética reafirma os resultados das análises de
sensibilidade para cada cenário analisado, onde o aumento no valor da energia
comercializada tem grande impacto no resultado final do projeto, tornando na
maioria das vezes aceitável e com TIR superiores à taxa de desconto requerida pelo
proprietário.
Já adotando o valor de venda da energia elétrica pela usina, nas mesmas
condições praticadas no contrato firmado em 2007, com início da entrega realizada
em 2010, corrigidos anualmente pelo IPCA, todos os três cenários analisados se
tornam viáveis, podendo alcançar taxas de retorno superiores à taxa de desconto
utilizada no projeto, tendo VPL projetado de até R$5,995 milhões e TIR de 42,06%
a.a. no caso do cenário C, onde a geração de energia é feita em 90 dias efetivos de
entressafra.
O custo máximo do palhiço, que faz com que o VPL se iguale a zero,
deixando o projeto no limite da viabilidade econômica financeira, pode alcançar
valores de até R$106,27.t-1, também obtido no cenário C, o que indica que mesmo
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com aumento do custo do palhiço em mais de 50% do analisado, o projeto não é
totalmente inviabilizado, demonstrando assim a grande importância do valor da
energia comercializada em contratos de longo prazo específicos para fontes
renováveis.
Como complementação das análises de sensibilidade efetuadas,
adotando o cenário C como exemplo, foram avaliados os impactos na viabilidade do
projeto alterando as demais variáveis até então não simuladas com o intuito de
confirmar que os maiores impactos no VPL e, consequentemente, na TIR do projeto
são ocasionados pelo custo do palhiço colocado na usina e pelo valor de
comercialização da energia elétrica excedente. A Tabela 43 foi construída alterando
numa escala de 5% para mais e para menos até alcançar, respectivamente, valores
iniciais de 40% acima e 40% abaixo dos tratados nos cenários de maneira fixa
inicial. Para cada simulação efetuada, os demais valores de entrada foram mantidos
constantes sem qualquer alteração, conforme destacado na linha central, a qual
representa o próprio cenário C, já projetado anteriormente.
Tabela 43: Análise de sensibilidade do VPL, no cenário C, variando individualmente cada valor de
entrada, numa escala de 5% em 5% para mais e para menos até o limite de mais ou menos 40%, em
reais
O&M
Custo
Processamento Movimentação
Palhiço
do Bagaço

O&M Sistema de
Geração de
Energia

Valor do
Taxa de Desconto
Custo do Palhiço
Investimento Inicial
do Projeto

Preço da Energia
Vendida

R$/t
VPL
R$/t
VPL
R$/MWh
VPL
R$
VPL
%
VPL
4,47 3.104.291 5,04 3.722.673 11,10 3.911.964 2.154.000 3.682.490 7,81% 4.330.587
4,85 3.030.156 5,46 3.571.240 12,03 3.736.870 2.333.500 3.536.080 8,46% 4.063.554

R$/t
42,00
45,50

VPL
7.059.132
6.490.641

5,22 2.956.021 5,88 3.419.807
5,59 2.881.885 6,30 3.268.374

12,95
13,88

3.561.776 2.513.000 3.389.670 9,11% 3.809.167
3.386.681 2.692.500 3.243.260 9,77% 3.566.706

49,00
52,50

5.922.151
5.353.661

119,00
127,50

-6.631.409
-4.759.540

5,96 2.807.750 6,72 3.116.941
6,34 2.733.615 7,14 2.965.508

14,80
15,73

3.211.587 2.872.000 3.096.850 10,42% 3.335.499
3.036.492 3.051.500 2.950.439 11,07% 3.114.917

56,00
59,50

4.785.170
4.216.680

136,00
144,50

-3.003.152
-1.410.893

6,71 2.659.480 7,56 2.814.075
7,08 2.585.344 7,98 2.662.642
7,46 2.511.209 8,40 2.511.209

16,65
17,58
18,50

2.861.398 3.231.000 2.804.029 11,72% 2.904.370
2.686.304 3.410.500 2.657.619 12,37% 2.703.306
2.511.209 3.590.000 2.511.209 13,02% 2.511.209

63,00
66,50
70,00

3.648.190
3.079.700
2.511.209

153,00
161,50
170,00

2.862
1.270.086
2.511.209

7,83 2.437.074 8,82 2.359.776
8,20 2.362.939 9,24 2.208.343

19,43
20,35

2.336.115 3.769.500 2.364.799 13,67% 2.327.593
2.161.020 3.949.000 2.218.389 14,32% 2.152.004

73,50
77,00

1.942.719
1.374.229

178,50
187,00

3.752.333
4.993.456

8,57 2.288.804 9,66 2.056.910

21,28

1.985.926 4.128.500 2.071.979 14,97% 1.984.013

80,50

805.738

195,50

6.234.580

8,95 2.214.668 10,08 1.905.477

22,20

1.810.832 4.308.000 1.925.569 15,62% 1.823.221

84,00

199.776

204,00

7.475.703

9,32 2.140.533 10,50 1.754.044
9,69 2.066.398 10,92 1.602.611

23,13
24,05

1.635.737 4.487.500 1.779.159 16,28% 1.669.250
1.460.643 4.667.000 1.632.749 16,93% 1.521.746

87,50
91,00

-438.264
-1.112.470

212,50
221,00

8.716.827
9.957.950

10,06 1.992.263 11,34 1.451.178
10,44 1.918.127 11,76 1.299.745

24,98
25,90

1.285.548 4.846.500 1.486.339 17,58% 1.380.376
1.110.454 5.026.000 1.339.928 18,23% 1.244.828

94,50
98,00

-1.818.526
-2.553.871

229,50
238,00

11.199.073
12.440.197

Fonte: Elaboração própria.

R$/MWh
VPL
102,00 -10.392.389
110,50 -8.511.899
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Tabela 44: Análise de sensibilidade do VPL, no cenário C, variando individualmente cada valor de
entrada, numa escala de 5% em 5% para mais e para menos até o limite de mais ou menos 40%, em
porcentagem
O&M
Custo
Processamento Movimentação
Palhiço
do Bagaço

O&M Sistema
de Geração de
Energia

Valor do
Investimento
Inicial

Taxa de
Desconto do
Projeto

Custo do
Palhiço

Preço da
Energia
Vendida

R$/t
-40%
-35%

VPL
24%
21%

R$/t
-40%
-35%

VPL R$/MWh
48%
-40%
42%
-35%

VPL
56%
49%

R$
-40%
-35%

VPL
47%
41%

%
-40%
-35%

VPL
72%
62%

R$/t
-40%
-35%

VPL R$/MWh VPL
181%
-40% -514%
158%
-35% -439%

-30%
-25%

18%
15%

-30%
-25%

36%
30%

-30%
-25%

42%
35%

-30%
-25%

35%
29%

-30%
-25%

52%
42%

-30%
-25%

136%
113%

-30%
-25%

-364%
-290%

-20%
-15%

12%
9%

-20%
-15%

24%
18%

-20%
-15%

28%
21%

-20%
-15%

23%
17%

-20%
-15%

33%
24%

-20%
-15%

91%
68%

-20%
-15%

-220%
-156%

-10%
-5%
0%

6%
3%
0%

-10%
-5%
0%

12%
6%
0%

-10%
-5%
0%

14%
7%
0%

-10%
-5%
0%

12%
6%
0%

-10%
-5%
0%

16%
8%
0%

-10%
-5%
0%

45%
23%
0%

-10%
-5%
0%

-100%
-49%
0%

5%
10%

-3%
-6%

5%
10%

-6%
-12%

5%
10%

-7%
-14%

5%
10%

-6%
-12%

5%
10%

-7%
-14%

5%
10%

-23%
-45%

5%
10%

49%
99%

15%

-9%

15%

-18%

15%

-21%

15%

-17%

15%

-21%

15%

-68%

15%

148%

20%

-12%

20%

-24%

20%

-28%

20%

-23%

20%

-27%

20%

-92%

20%

198%

25%
30%

-15%
-18%

25%
30%

-30%
-36%

25%
30%

-35%
-42%

25%
30%

-29%
-35%

25%
30%

-34%
-39%

25%
30%

-117%
-144%

25%
30%

247%
297%

35%
40%

-21%
-24%

35%
40%

-42%
-48%

35%
40%

-49%
-56%

35%
40%

-41%
-47%

35%
40%

-45%
-50%

35%
40%

-172%
-202%

35%
40%

346%
395%

Fonte: Elaboração própria.

Como apresentado na Tabela 44, variações com amplitudes de até 40%
nos custos de O&M de processamento do palhiço, movimentação do bagaço, O&M
do sistema de geração de energia, valor do investimento inicial para construção da
planta de processamento de palhiço na unidade industrial e da taxa de desconto do
projeto, alteram o VPL do cenário analisado de menos 56% até mais 72%, fazendo
com que, em todas as situações simuladas, o VPL do projeto seja positivo e,
portanto, aceito, mantendo as demais premissas constantes. Diferentemente do que
ocorre com as variações do custo do palhiço e do preço da energia vendida, onde
variações na mesma amplitude refletem em variações do VPL de menos 514% até
mais 395%, refletindo em VPL negativo em diversos pontos da análise (apresentado
na Tabela 44), o que demonstra a inviabilidade do projeto conforme o aumento do
custo do palhiço ou a redução do valor da energia vendida reforçando, assim, que
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esses são os dois fatores de entrada do modelo mais impactantes para a viabilidade
do modelo estudado.
Ao encontro dos resultados das comparações efetuadas, tanto dos
cenários analisados quanto da simulação hipotética com os preços atuais de
comercialização de bioeletricidade pela usina estudada, as análises de sensibilidade
apresentadas se mostraram altamente dependentes do custo do palhiço colocado na
planta processadora dentro da unidade industrial e do valor da energia
comercializada pela usina. Desta forma, aumentos no custo do palhiço e reduções
no valor da energia são altamente prejudiciais à viabilidade do projeto indiferente ao
cenário analisado. Enquanto reduções no custo do palhiço processado e aumentos
no valor da bioeletricidade comercializada aumentam significativamente a viabilidade
do projeto em todos os cenários, podendo tornar até a geração de energia em
pequenos períodos da entressafra, como, por exemplo, ocorre no cenário A (30 dias
de geração efetiva), altamente viáveis, adicionando valor significativo aos resultados
do negócio de produção de açúcar, etanol e energia das usinas.
Assim, torna-se indispensável a busca por redução do custo do palhiço
colocado na usina e a tentativa de negociar contratos de venda de energia elétrica a
preços compatíveis com a remuneração do capital aplicado pelos acionistas da
empresa, além de almejar a geração de valor adicional ao negócio.
Como já exposto anteriormente, espera-se que o valor do palhiço tenha
uma tendência de redução ou pelo menos manutenção de custo, já que se encontra
ainda numa fase de maturação tecnológica e no início de uma curva de
aprendizagem das operações e processos. Isso tende a gerar uma redução de
custos com o palhiço a partir do aumento da escala de produção, adoção de novas
tecnologias e equipamentos preparados.
Entretanto, espera-se que os preços de venda da energia elétrica,
altamente dependentes da demanda do governo e da sociedade, viabilizem e
remunerem a produção de energia limpa, renovável e sustentável, alcançando
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patamares de preços no mínimo iguais aos valores negociados nos contratos
passados, que obtiveram preços médios, corrigidos a valor presente, superiores a
R$190.MWh-1, o que tornaria esse modelo estudado uma prática viável e cada vez
mais frequente no setor sucroenergético.
Desta forma, a oferta de energia elétrica renovável ao SIN deve aumentar
através da otimização do uso de plantas termoelétricas já existentes movidas à
biomassa da cana-de-açúcar, além do aproveitamento do palhiço, que hoje é
deixado no campo pela maioria das usinas do Brasil sem agregar qualquer valor ao
negócio.
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5 - CONCLUSÕES
O presente estudo apresentou um modelo de geração de energia para
comercialização na entressafra analisando, por meio de um estudo de caso, a
viabilidade do uso do palhiço da cana-de-açúcar durante a safra e o armazenamento
do bagaço para uso como combustível das caldeiras na entressafra. Para tal,
realizou-se inicialmente uma revisão de literatura sobre o setor sucroenergético
brasileiro, o setor elétrico do país, suas regras e peculiaridades, bem como a
importância e a situação atual da cogeração nas usinas e comercialização de
excedentes de bioeletricidade pelo setor. Também foram analisados os estudos já
realizados sobre a disponibilidade de palhiço na cultura da cana-de-açúcar, suas
características e formas de manejo. Além dos impactos das mudanças ocasionadas
pela legislação ambiental vigente no Estado de São Paulo, principalmente no que diz
respeito ao Protocolo Agroambiental Etanol Verde, refletindo no aumento da colheita
mecanizada de cana-de-açúcar crua, sem o emprego do fogo.
Coletaram-se, então, dados sobre a operação de uma usina de cana-deaçúcar que já comercializa excedente de energia durante a safra, mas não opera
durante a entressafra devido à inexistência de biomassa combustível, efetuando as
análises dentro do modelo adotado, onde se recolhe, processa e queima o palhiço
durante a safra e armazena o bagaço para servir como combustível na entressafra,
verificando e tabulando as modificações necessárias para a operação da planta de
geração na safra bem como os custos envolvidos, resultando nas análises de
viabilidade econômica do estudo por meio da elaboração de um fluxo de caixa livre
em termo nominal sem considerar a perpetuidade e com depreciação linear do
investimento inicial em dez anos, sem valor residual. Sobre esses, aplicou-se uma
análise do investimento utilizando o VPL e a TIR como indicadores de viabilidade do
modelo estudado.
Os resultados foram apresentados em três cenários de geração alterando
o número de dias efetivos de operação, sendo eles 30, 60 e 90 dias, nos cenários A,
B e C, respectivamente, além de realizar análises de sensibilidade com os dois
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principais fatores de interferência do modelo, o custo do palhiço colocado na usina e
o valor da energia excedente comercializada.
Conclui-se que o uso da capacidade ociosa da usina estudada (adequada
para geração de vapor e de energia elétrica com o processo parado) durante a
entressafra, analisando os três cenários estudados, mostra que a geração de
energia na entressafra é viável no cenário B e C, gerando energia elétrica para
comercialização durante 60 e 90 dias efetivos, respectivamente. Tendo VPL de
R$0,698 milhão e R$2,511 milhões, com uma TIR de 16,98% a.a. e 25,88% a.a.
respectivamente dada uma taxa de desconto de 13,02% a.a. em um período de dez
anos, podendo ser assim mais uma fonte de geração de receita para as usinas.
Para o cenário A, onde a geração de energia ocorre somente durante 30
dias na entressafra, o alto valor do investimento necessário para instalação da
planta de processamento de palhiço (sendo adotada a mesma planta e de mesma
capacidade para os três cenários), foi um dos fatores que interferiu no resultado
negativo, não sendo viável a adoção do projeto nesse caso. Estudos futuros podem
trabalhar no projeto com plantas de menores capacidades de processamento de
palhiço

ou

então

estudar

novas

tecnologias

que

reduzam

o

custo

de

desenvolvimento e fabricação da planta de processamento de palhiço.
As análises de sensibilidade, baseadas no custo do palhiço colocado na
usina e do valor de venda da energia elétrica, se mostraram muito úteis para a
tomada de decisão de investir ou não no projeto. Tanto a redução do custo da
tonelada de palhiço colocada na usina como o aumento dos valores da energia
vendida nos leilões do governo federal impactam diretamente no resultado do
projeto, podendo torná-los extremamente atrativos ou altamente deficitários e
inviáveis para a usina.
Desta forma, se faz necessária a geração de demanda de energia elétrica
renovável, por parte do governo e da sociedade, a partir de novos leilões de energia
de fontes alternativas, com valores de comercialização e prazos de fornecimento e
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garantias em patamares adequados que viabilizem a geração desse tipo de energia
elétrica a longo prazo e, consequentemente, tornaria o recolhimento do palhiço e a
geração de energia na entressafra viável.
Na mesma linha, tanto os impostos diretos (PIS+COFINS) como os
impostos sobre o lucro da operação (IRPJ+CSLL) têm grande importância no
resultado financeiro final do projeto. Podendo assim os incentivos fiscais, subsídios e
políticas fiscais verdes, auxiliarem no aumento da viabilidade desse tipo de operação
de geração de energia limpa e renovável através de uma fonte de biomassa, o
palhiço, hoje pouco aproveitada pelas usinas sucroenergéticas. Uma redução de
50% do PIS+COFINS, passando de 9,25% sobre as receitas para 4,625%,
impactaria, por exemplo, em um aumento da TIR de 5,47% a.a., 16,98% a.a. e
25,88% a.a., para 8,54% a.a., 21,51% a.a. e 31,90% a.a. nos cenários A, B e C,
respectivamente.
É interessante ressaltar que a operação de recolhimento de palhiço em
larga escala nas usinas ainda está em fase inicial de operação, aprimorando tanto
os equipamentos utilizados como o desenvolvimento das melhores práticas a serem
adotadas, havendo assim um grande espaço para a redução dos custos do palhiço
conforme o amadurecimento e o melhor conhecimento do processo. Sugerem-se
estudos com enfoque econômico e financeiro para o cálculo mais apurado e
atualizado do custo da tonelada do palhiço enfardado, envolvendo tanto as
operações de campo como o transporte até a unidade industrial.
A criação por parte da usina de uma demanda de palhiço poderá servir
como uma fonte de receita adicional para fornecedores de cana-de-açúcar que
estiverem interessados em comercializar o palhiço nas condições de preço e
tecnologias requeridas pela unidade industrial. E também pode servir para viabilizar
a criação de empresas especializadas em recolhimento de palhiço das áreas de
cultivo de cana-de-açúcar da própria usina, o que não tiraria o foco do negócio
principal da empresa e, ao mesmo tempo, aumentariam os resultados financeiros
aproveitando uma capacidade ociosa de geração de energia elétrica existente.
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O estudo mostrou a necessidade de ampliar as pesquisas na linha de
precificação dos serviços ambientais que um projeto nesses moldes executa, tanto
no que diz respeito do uso de parte do palhiço disponível no campo, que pode gerar
passivos ambientais como incêndios, além de gerar energia a partir da biomassa,
podendo participar como um mecanismo de desenvolvimento limpo, gerando
créditos de carbono que poderão ser utilizados como uma fonte de receita adicional
do projeto.
Um importante ponto de destaque nesse modelo estudado de geração de
energia na entressafra se refere não só à viabilidade financeira do modelo, mas
também à mudança de cultura necessária por parte dos gestores das usinas em
quebrar o paradigma da obrigatoriedade dos longos períodos de entressafra, com
todo o parque industrial parado para manutenção, saindo dessa zona de conforto
praticada desde os primórdios no setor. Possibilitando, assim, a implantação do
modelo e a operacionalização da geração de energia na entressafra.
É necessário, portanto, uma mudança de cultura por parte dos
administradores em tratar uma usina como uma indústria ou uma biorrefinaria capaz
de operar o ano todo, ou durante a sua maior parte, apenas com pequenos
intervalos para manutenção, que necessitem de uma parada total, do parque de
geração de energia elétrica. Isto certamente necessitará de novos estudos em
gestão do negócio, da manutenção e dos riscos envolvidos focando nos principais
equipamentos e periféricos como as caldeiras e os turbogeradores, utilizando
tecnologias já adotadas em plantas petroquímicas, por exemplo, onde as paradas
totais são extremamente curtas e programadas, possibilitando assim o uso do
parque industrial durante todo o ano e a geração de bioeletricidade durante quase
que a totalidade da entressafra, otimizando recursos e possibilitando o aumento da
rentabilidade do negócio.
Para

futuros

trabalhos,

sugerem-se

estudos

para

desenvolver,

dimensionar e avaliar os custos e a viabilidade de armazenar adequadamente o
palhiço durante períodos mais longos, o que poderá reduzir os custos de
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movimentação e armazenagem do bagaço durante a safra e a entressafra. Haja
vista que os volumes necessários de palhiço são muito inferiores aos de bagaço,
dada uma mesma quantidade de energia elétrica gerada, devido ao fato do poder
calorífico do palhiço ser superior ao do bagaço de cana-de-açúcar. Podendo, assim,
reduzir os custos de movimentação de bagaço, o que aumentariam os resultados do
projeto.
E, por fim, o uso alternativo do bagaço da cana-de-açúcar para a
produção de etanol lignocelulósico, também chamado de etanol de segunda geração
(2G), acelerará a necessidade de recolhimento e processamento do palhiço pelas
unidades industriais como forma de suprir o bagaço utilizado para outros fins. Desta
forma, as plantas de processamento de palhiço nas usinas poderão se tornar cada
vez mais comuns, possibilitando melhor aproveitamento dos sistemas e,
possivelmente, reduzindo os custos de instalação e de O&M, o que também
melhoraria os resultados do estudo.
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ANEXOS
Tabela 1: Geração estimada de energia por contrapressão em dias de processo ativo.

Safra 13/14 Safra 14/15 Safra 15/16
-1

Consumo Específico de Vapor com Processo Ativo (kg.tch )
Consumo Específico de Vapor com Processo Ativo (t.h-1)

415
208

415
228

415
228

4.980
188,8
940.107

5.478
216,8
1.187.555

5.478
220,8
1.209.485

Capacidade de Geração de Energia com Processo Ativo (G1+G2) (mWh)
-1
Geração Total de Energia Processo Ativo (G1+G2) (mWh.safra )
-1
Consumo Específico de Energia com Processo Ativo (kWh.tch )
Consumo Total de Energia com Processo Ativo (mWh.safra -1)

19,0
86.082
30
67.960

19,0
98.854
30
85.847

19,0
100.680
30
87.433

Excedente de Energia Gerado com Processo Ativo (mWh.safra -1 )

18.123

13.007

13.247

-1

Consumo Específico de Vapor com Processo Ativo (t.dia )
Dias com Processo Ativo (a+b)
Consumo Total de Vapor com Processo Ativo (t.safra -1 ) (e)

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Tabela 2: Geração estimada de energia por condensação em dias de processo ativo

Safra 13/14 Safra 14/15 Safra 15/16
Total de Dias de Geração de Condensação com Processo Ativo

9,0

216,8

220,8

Capacidade Total de Geração de Vapor (t vapor /hora )

270,0

270,0

270,0

Vapor consumido com Processo Ativo (t vapor / hora)

207,5

228,3

228,3

Sobra de Geração de Vapor (t vapor / hora)

62,5

41,8

41,8

Uso da Sobra de Geração de Vapor (%)

90,0

90,0

90,0

Quantidade Adicional Gerada de Vapor (t vapor / hora)

56,3

37,6

37,6

4,0

4,0

4,0

Consumo Específico (kg vapor / kWh) - Condensação
Geração de Energia com Condensação (mWh)
Consumo Total de Vapor em dias de Condensação (t.safra

-1

) (f)

-1

Geração Total de Energia com Condensação (mWh.safra )
-1

Consumo Específico de Energia com Condensação (mWh.h )
-1

Consumo Total de Energia com Condensação (mWh.safra )
Excedente de Energia Gerado com Condensação (mWh.safra

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

-1

)

14,1

9,4

9,4

12.150

195.498

199.108

3.037

48.874

49.777

1,8

1,8

1,8

389

9.365

9.538

2.649

39.509

40.239

133

Tabela 3: Geração estimada de energia por condensação e contrapressão em dias de processo
parado.

Safra 13/14 Safra 14/15 Safra 15/16
Dias de Cogeração Cond-Cont Ativa (c)

30,2

31,1

31,1

Geração de Energia com Condensação (mWh)

20,0

20,0

20,0

Consumo Específico (kg vapor / kWh) - Condensação

4,0

4,0

4,0

Vapor consumido com Cogeração Condensação (t vapor / h)

80

80

80

1920

1920

1920

3,0

3,0

3,0

7,5
22,5

7,5
22,5

7,5
22,5

540

540

540

74.285

76.435

76.427

16.669

17.151

17.150

3,0

3,0

3,0

2.174

2.237

2.237

14.495

14.914

14.913

Vapor consumido com Cogeração Condensação (t vapor / dia)
Geração de Energia com Contrapressão (mWh)
Consumo Específico (kg vapor / kWh) - Contrapressão
Vapor consumido com Cogeração Contrapressão (t vapor / h)
Vapor consumido com Cogeração Contrapressão (t vapor / dia)
Consumo Total de Vapor em dias de Cond-Cont Ativa (t.safra

-1

) (g)

Geração Total de Energia Cogeração Cond-Cont Ativo (mWh.safra -1)
-1

Consumo Específico de Energia com Cogeração Cond-Cont Ativa (mWh.h )
-1

Consumo Total de Energia com Cogeração Cond-Cont Ativa (mWh.safra )
Excedente de Energia Gerado com Cond-Cont Ativa (mWh.safra

-1

)

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Tabela 4: Balanço estimado de consumo de vapor e bagaço durante a safra.

Safra 13/14
Total de Vapor com Processo Ativo (t) (e)
Total de Vapor em dias de Condensação (t) (f)
Total de Vapor em dias de Cond-Cont Ativa (t) (g)
Total de Vapor Consumido (t)
Rendimento Específico Caldeiras Geradoras de Vapor (t vapor.tbagaço-1)
Total de Bagaço Consumido na Safra (t)

Fonte: USINA IACANGA, 2013.
Nota: Dados trabalhados pelo autor.

Safra 14/15

Safra 15/16

940.107
12.150
74.285
1.026.542
2,10

1.187.555
195.498
76.435
1.459.487
2,10

1.209.485
199.108
76.427
1.485.020
2,10

488.830

694.994

707.153

