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RESUMO 

 

As fontes renováveis de energia oriundas da biomassa apresentam participa-

ção destacada na matriz energética nacional, representando importante alternativa 

para a diversificação energética e para a diminuição no uso de combustíveis fósseis. 

O setor sucroenergético é autossuficiente em sistemas de cogeração para geração 

do vapor necessário aos seus processos, mas ainda são poucos os empreendimen-

tos que se beneficiam ou são capazes de exportar energia elétrica, agregando valo-

res significativos para o negócio de açúcar e etanol.  

 O cultivo do sorgo biomassa representa uma nova cadeia produtiva para o 

setor e pode despontar como um combustível complementar que permite a geração 

de energia não só no período da safra, mas também na entressafra das usinas. A 

cultura apresenta sistema de produção definido, produz biomassa rapidamente dis-

ponível com elevado potencial produtivo e energético para rotas de combustão direta 

em caldeiras.  Neste trabalho foram abordados aspectos técnicos, econômicos e os 

principais desafios dessa nova cadeia produtiva desde a escolha do híbrido  até  a 

colheita e  entrega da matéria prima na usina. Apresenta os custos de produção da 

lavoura e conclui  que  os ganhos de produtividade e a redução de custos estão as-

sociados às práticas adequadas e ao aperfeiçoamento tecnológico dos processos 

agroindustriais envolvidos.  O estudo valida a utilização do sorgo biomassa como 

combustível complementar para a geração de energia, sendo que a tomada de deci-

são deve considerar além da viabilidade agronômica, os retornos econômicos que 

ela proporciona, a análise do valor energético, e o custo do KWh gerada por esse 

combustível face ao valor pago pela energia excedente no mercado livre de energia. 

 A tomada de decisão passa também pela possibilidade de aquisição da biomassa 

de terceiros em terras preparadas e cedidas pelas usinas, considerando-se cenários 

de produtividade, valores pagos pela tonelada de biomassa entregue e ganhos do 

produtor.  O estudo aponta também para os efeitos nocivos nas caldeiras causados 

pela presença de álcalis e cloro presentes nas gramíneas e a necessidade de apro-

fundamento nos sistemas de recepção, mistura e armazenamento dessa biomassa 

após colheita.     

Palavras chave: sorgo biomassa, sorghum bicolor, custos de produção, energia, 

agro energia, sucroenergético, valor energético 



 
 

ABSTRACT 

 

Energy Renewable derived from biomass have an outstanding participation in 

the national energy matrix, representing an important alternative to energy diversifi-

cation and to reduce the use of fossil fuels. The sugarcane industry is self-sufficient 

in cogeneration systems to generate the steam necessary to their processes, but 

there are few projects that benefit or are able to export electricity, adding significant 

value to the business of sugar and ethanol. 

 The cultivation of sorghum biomass represents a new supply chain for the in-

dustry and emerging as a complementary fuel that allows the generation of energy 

not only during the harvest, but also in the off season of the plants. The culture has 

defined production system produces readily available biomass with high yield and 

energy potential for direct combustion in boilers routes. 

 In this work we were addressed technical, economic and the main challenges 

of this new production chain from choosing the hybrid to harvest and delivery of raw 

materials at the plant. It presents the crop production costs and concludes that the 

productivity gains and cost savings are associated with good practice and the tech-

nological improvement of the agro-industrial processes involved. The study validates 

the use of sorghum biomass as a supplementary fuel for power generation, and deci-

sion-making should consider beyond the agronomic viability, economic returns that it 

provides, the analysis of the energy value, and the cost of KWh generated by this 

fuel compared to the amount paid for the surplus energy in the free energy market. 

 Decision making also involves the possibility of acquiring biomass third in 

prepared land and transferred by the plants, considering productivity, amounts paid 

by the ton of delivered biomass and producer gains. The study also points to the ad-

verse effects on boiler because of the presence of alkalis and chlorine present in the 

grasses and the need for deepening the reception systems, blending and storage of 

this biomass after harvest. 

 

 

 

Keywords: sorghum biomass, sorghum bicolor, production costs, energy, bio-

energy, sugarcane, energy value 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de investimentos no desenvolvimento de novas fontes renová-

veis de energia é crescente, face à necessidade de se ampliar a participação dessas 

fontes na matriz energética mundial, atualmente bastante dependente de combustí-

veis derivados de petróleo. Nesse contexto, a busca de soluções para a utilização 

eficiente e racional da biomassa vegetal deve ser perseguida, devido à sua abun-

dancia e aos aspectos sustentáveis e renováveis atrelados à sua exploração e utili-

zação.  

A biomassa tem crescido em importância como fonte combustível para a ge-

ração de vapor e eletricidade, em diversos setores da indústria brasileira.  As fontes 

renováveis oriundas da biomassa apresentam participação destacada na matriz na-

cional, representando importante alternativa para a diversificação energética e para 

a diminuição no uso de combustíveis fosseis. 

O crescimento em exportação de energia elétrica a partir de biomassa, sobre-

tudo em usinas de açúcar e álcool, teve início em 2004 através do Programa de In-

centivo ás Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA – com a proposta de 

aumentar a participação de fontes renováveis no sistema interligado nacional - SIN e 

aumentar a segurança no abastecimento de energia no país, valorizando as poten-

cialidades energéticas locais. Nesse contexto, o setor sucroenergético surge com 

importante participação através da utilização de bagaço e palhiço de cana, buscando 

investimentos em utilidades, processos e tecnologias. Esse processo motiva a busca 

por alternativas de grande interesse econômico e valor agregado, que permitam a 

geração e cogeração de energia na forma de vapor e eletricidade não só no período 

da safra, mas também na entressafra das usinas.    

No cenário atual de oferta e de distribuição no Brasil, a biomassa representa-

da por matérias primas oleaginosas, sacarídeas, amiláceas ou lignocelulósicas al-

cançam potencial destaque pela comprovada evolução competitiva no agronegócio 

tropical, condições naturais de clima, solo e água, vasta extensão territorial, disponi-

bilidade de mão de obra, tecnologia e capacitação gerencial.  

O setor sucroenergético é autossuficiente em sistemas de cogeração para ge-

ração do vapor necessário aos seus processos, mas ainda são poucos os empreen-

dimentos que se beneficiam ou são capazes de exportar energia elétrica, agregando 

valores significativos para seus negócios ao complementar a produção de açúcar e 
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etanol com geração de eletricidade. A ociosidade dos equipamentos geradores no 

período de entressafra e a atratividade advinda dos preços de energia praticados no 

mercado livre ou regulado faz com que as empresas equipadas para a geração e 

exportação de energia excedente diversifiquem as fontes de combustível destinado 

à queima direta nas caldeiras. A geração de bioeletricidade pelas usinas torna-se 

cada vez mais um produto e fonte de receita adicional àquela gerada pela produção 

de açúcar e de etanol, acenando para a instalação de novos projetos de expansão e 

reforma de unidades existentes e sistemas apropriados de geração. 

 O sorgo biomassa desponta como matéria prima potencial e alternativa na 

complementação da matriz energética atual do setor sucroenergético baseada atu-

almente no uso de bagaço de cana de açúcar, cavacos de eucalipto e palhiço de 

cana. A cultura apresenta sistema de produção bem definido totalmente mecanizado 

e propagado através de sementes, possui ciclo curto de produção, além da possibili-

dade de plantios em áreas de reforma dos canaviais. Ele representa uma biomassa 

produtiva, rapidamente disponível, de elevado potencial energético para rotas de 

combustão direta em caldeiras de plantas específicas objetivando a geração de va-

por para os processos de produção de açúcar e etanol ou para a geração, utilização 

e comercialização de energia elétrica.  

 A obtenção de híbridos exclusivos de sorgo biomassa para a geração de 

energia é programa recentemente iniciado pela EMBRAPA juntamente com a inicia-

tiva privada. A introdução dessa nova cultura energética vem sendo pesquisada e 

desenvolvida também por outras empresas de produção de sementes e esse desen-

volvimento crescente reflete o bom senso tecnológico agroindustrial e científico na 

busca da maturidade dessa importante aplicação. 

 Apesar dos esforços da pesquisa pública e privada na direção do uso do sor-

go biomassa para fins energéticos, existe ainda poucas informações a respeito da 

viabilidade de sua utilização agroindustrial e estudos sobre o potencial econômico 

desse material, que representa uma nova cadeia produtiva dentro do tradicional e 

competitivo setor sucroenergético. 

O presente trabalho busca responder sobre a viabilidade da utilização do sor-

go biomassa como combustível alternativo e complementar àqueles normalmente 

utilizados pelo setor sucroenergético para a geração de excedentes exportáveis de 

energia elétrica. 
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Tem por objetivo apresentar aspectos técnicos e econômicos a partir de en-

saio de campo realizado na Usina Rio Vermelho no município de Dracena-SP, e pre-

tende contribuir para a elaboração de novos estudos que validem sua utilização para 

a geração de energia através da queima direta em caldeiras de alto desempenho.   

Por se tratar de uma nova cadeia produtiva em pleno desenvolvimento, apre-

senta- se neste estudo os principais gargalos e medidas observados durante o en-

saio realizado e se alicerça em três objetivos específicos: o primeiro objetivo consis-

te na investigação dos aspectos agronômicos e na apresentação de cenários de 

produtividade a partir da escolha do híbrido, biometrias, colheita efetuadas e custo 

de produção agrícola obtidos a campo através de indicadores técnicos e tabela de 

preços de serviços terceirizados adotados na região. Com base nos protocolos e 

sistemas de produção agrícola para a cultura, buscou-se a eficiência das operações, 

considerando-se que na escala comercial o estabelecimento da cultura e sua condu-

ção até a colheita são fundamentais para a obtenção de produtividades compatíveis 

com a alimentação das plantas industriais com custos competitivos.   

O segundo objetivo consiste na apresentação de resultados e na demonstra-

ção financeira que serão analisados através de cenários de produtividade e os cus-

tos da tonelada produzida considerando-se que a usina venha a produzir a sua bio-

massa e também sob o ponto de vista do produtor que vende a biomassa para a 

usina, plantada em área cedida e preparada por ela.  

  A transformação dos valores apurados por tonelada em valor energético ex-

presso em R$/Kcal, e o valor do KW/h que representa a queima desse combustível 

num cenário hipotético de usina face ao mercado de energia, compõe o terceiro ob-

jetivo específico deste estudo.    

 O estudo busca também apresentar parâmetros sobre o efeito nocivo de ál-

calis e de cloro, existentes na maioria das gramíneas, sobre as tubulações e supe-

raquecedores das caldeiras.  

As respostas obtidas com avaliação técnica e econômica dessa utilização po-

derão nortear a tomada de decisão dos gestores, considerando as particularidades 

de cada região e de cada unidade industrial, assim como apontar os principais desa-

fios desse programa tanto para a sua utilização como para o desenvolvimento de 

novas pesquisas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. A energia renovável na matriz energética brasileira 

O uso de fontes de energias renováveis representa alternativa sustentável 

que permite reduzir a utilização de produtos derivados de petróleo, diminuindo a de-

pendência energética em relação aos países produtores e exportadores. A biomassa 

promove a redução das emissões de CO2 e outros produtos nocivos ao meio ambi-

ente, além de ser ela a mais abundante das energias renováveis. A sua utilização e 

aproveitamento energético tende a ser mais frequente, considerando-se a exaustão 

das fontes não renováveis, as pressões sócias- ambientais, e atualmente vem sendo 

cada vez mais estudada e utilizada em sistemas de cogeração e na geração de 

energia elétrica suprindo eletricidade para demandas isoladas da rede elétrica.  

Existe no Brasil uma grande participação dos recursos renováveis como fonte 

de energia. De acordo com o Balanço Energético Nacional, no ano de 2014 a parti-

cipação dos recursos renováveis na oferta interna de energia foi de 39,4%, dos 

quais 6,3% foi oriunda de lenha e de carvão vegetal, enquanto produtos da cana de 

açúcar contribuíram com 10,8% oriundo de bagaço e 5,1% de etanol como pode ser 

observado na figura 01. 

 

 

Figura 1- Consumo de energia por fonte 
Fonte: EPE Agência – BEM 2015 – Relatório Síntese ano base 2014 
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Sob o ponto de vista de oferta de energia interna as fontes renováveis tiveram 

no total um acréscimo de 0,58%. Dentre elas, observa-se em 2014 que a energia 

hidráulica teve um decréscimo de 5,6% em relação ao ano anterior, resultado da cri-

se hídrica, e o crescimento de 1,1% advindos da biomassa de bagaço e etanol deri-

vados da cana de açúcar e hoje, segundo aponta a AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL,2015), já responde por 8,4% da capacidade instalada 

do pais, com 11,5 mil MW, quase uma Itaipu, cuja potência é de 14 mil MW (Figura 

02). 

 

Figura 2 - Variação e oferta interna de energia.  
FONTE: EPE - BEN 2015 – Relatório Síntese ano base 2014 

 

 

2.2. A geração de eletricidade a partir da biomassa no Brasil 

A matriz elétrica brasileira é caracterizada pela predominância de fontes reno-

váveis, principalmente a hidráulica, o que coloca o país em uma situação relativa-

mente privilegiada em comparação com outros países. O atual racionamento de ele-

tricidade tem assombrado o país, expondo fragilidades no planejamento e na gestão 

dos recursos de geração e criando um custo que será pago, cedo ou tarde, pela po-

pulação, seja como cliente, seja como contribuinte. 

Diferentemente do consumidor residencial, há setores empresariais que ainda 

podem escolher a forma de seu suprimento elétrico. E para não ficar ao sabor da 

flutuação dos preços no mercado livre, também impactados pela escassez hídrica, 

um seleto clube de companhias pode optar pela geração própria. É o que vem acon-

tecendo em segmentos como petroquímica e papel e celulose, nos quais a biomas-
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sa, em diferentes opções, vem ganhando preferência para geração. O governo já dá 

sinais de que o atual quadro de escassez, somado à falta de hidrelétricas com re-

servatórios, deve ampliar a base térmica, e assim a biomassa também vai ter papel 

mais relevante na matriz elétrica. Nesse cenário, fugindo do conceito tradicional de 

aproveitamento de resíduos, surgem milhares de hectares de matéria vegetal culti-

vada exclusivamente para queima em caldeiras e geração de energia elétrica, a fim 

de abastecer plantas industriais e gerar excedentes para comercialização no merca-

do de curto prazo.  

A ANEEL aponta em seu banco de informações de geração (ANEEL - BIG 

2015), uma capacidade representada por 4.392 empreendimentos em operação, 

totalizando 139.901.802 kW de potência instalada. Está previsto para os próximos 

anos uma adição de 40.491.406 kW na capacidade de geração do país, provenien-

tes de 231 empreendimentos atualmente em construção e mais 633 em construção 

não iniciada. O quadro abaixo apresenta esse cenário onde observa-se que 28,15% 

dos empreendimentos são derivados de Unidades Termoelétricas – (UTEs) cujo 

combustível principal é o óleo diesel e biomassa, notoriamente bagaço de cana de 

açúcar. A possibilidade de substituição dos combustíveis fósseis que alimentam es-

sas UTEs, por combustíveis alternativos representado principalmente pela biomas-

sa, surge como uma enorme possibilidade técnica, social e ambiental diante da deli-

cada matriz energética nacional (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Empreendimentos e potência instalada 

 

Fonte: ANEEL BIG 2015  

Empreendimento Quantidade Potencia(KW) %

CGH - Central Geradora Hidrelétrica 537 394.706 0,28

EOL - Central Geradora Eólica 307 7.361.102 5,26

PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas 465 4.820.273 3,45

UFV - Central Geradora Solar Voltáica 33 21.336 0,02

UHE - Usina Hidrelétrica 197 85.929.188 61,42

UTE - Usina Termoelétrica 2851 39.385.197 28,15

UTN - Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,42

Total 4392 139.901.802 100
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Os dados do Banco de Informações sobre Geração - BIG de 2015 indicam 

que a capacidade instalada atual dos empreendimentos produtores de energia elé-

trica em geral e das fontes movidas a biomassa encontra-se organizada, de acordo 

com a modalidade e origem da matéria-prima, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Capacidade instalada de geração de energia elétrica 

 

Fonte: ANNEL BIG 2015 

 

Os dados apresentados são úteis para comparar a importância e a realidade 

da geração de bioenergia através da utilização de biomassa em relação às demais 

fontes tradicionais e atestam que a geração de eletricidade a partir dela, tem sua 

origem predominantemente na indústria sucroalcooleira, na indústria de papel e ce-

lulose e na indústria madeireira tradicional.  

Fonte

Origem Fonte Nível 01 Fonte nível 2 N° de usinas KW % n° de usinas KW

Bagaço de cana 394 10.531.820 7,113

Biogás 2 1.722 0,001

Capim Elefante 3 65.700 0,044

Casca de arroz 11 39.533 0,027

Biocombustíveis líquidos Óleos vegetais 2 4.350 0,003 2 4.350

Carvão vegetal 7 51.397 0,035

Gás de alto forno 9 111.865 0,076

Licor Negro 17 1.978.136 1,336

Resíduos florestais 49 381.925 0,258

Resíduos animais Biogás RA 10 1.924 0,001 10 1.924

Resíduos urbanos Biogás RU 12 75.151 0,051 12 75.151

Eólica Cinética do vento Cinética do vento 307 7.361.102 4,971 307 7.361.102

Calor de processo CM 1 24.400 0,016

Carvão mineral 13 3.389.465 2,289

Gás de alto forno 8 198.290 0,134

Calor de processo GN 1 40.000 0,027

Gás natural 144 12.385.882 8,365

Outros fósseis Calor de processo OF 1 147.300 0,099 1 147.300

Gás de refinaria 7 339.960 0,230

Óleo combustível 41 4.141.353 2,797

Óleo diesel 2103 4.537.095 3,064

Outros energ. de petróleo 16 937.928 0,633

Hídrica Potencial hidráulico Potencial hidráulico 1199 91.144.168 61,554 1199 91.144.168

Nuclear Urânio Urânio 2 1.990.000 1,344 2 1.990.000

Solar Radiação solar  Radiação solar 33 21.336 0,014 33 21.336

Paraguai 5.650.000 3,816

Argentina 2.250.000 1,520

Venezuela 200.000 0,135

Uruguai 70.000 0,047

Total 4.392 148.071.802 100,000 4.392 148.071.802

Capacidade instalada Total

Agroindustriais 410 10.638.775

Biomassa

Importação 

Fóssil

Florestas 82 2.523.323

Carvão mineral 22 3.612.155

145 12.425.882

Petróleo 2167 9.956.336

Gás natural
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Walter e Nogueira (2008) já previram que a médio e longo prazos a necessi-

dade de redução das emissões de gases de efeito estufa seria o principal fator de 

transformação do perfil do parque gerador de eletricidade em direção ao uso da bi-

omassa e é neste contexto que ela deva se expandir e aumentar de importância. 

Assim, a busca por segurança energética está impulsionando gradativamente a utili-

zação da biomassa de origem vegetal que, historicamente, tem sua maior expressão 

no setor de etanol e açúcar. Dados de 2013 da União da Indústria de Cana-de-

Açúcar dão conta de que a contribuição das usinas de cana para a oferta elétrica foi 

da ordem de 1,7 mil GW médios, suficientes para preservar 7% da água dos reser-

vatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste/ Centro-Oeste. (ÚNICA, 2012) 

A oferta de energia elétrica produzida com o uso de biomassa é relativamente 

recente e passou a ter importância com a crise de abastecimento iniciada em 1999, 

a qual culminou no colapso do sistema em 2001, que ficou comumente conhecido 

como apagão. A geração de energia elétrica a partir dessa fonte começa a se de-

senvolver a partir de 2001 depois que foram criados instrumentos e políticas públi-

cas complementares e mais eficazes e com a reformulação institucional do setor elé-

trico nacional, que redefiniu o papel do Estado no sistema gerador de energia (LEI-

TE, 2007; SOUZA, 2003; AZEVEDO, 2006). A criação do Programa de Incentivo a 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, em 2002; o crédito oferecido 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e as estra-

tégias desenvolvidas pelo Governo com as políticas de aquisição da energia dessas 

fontes pela Companhia Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS1, foram 

instrumentos de política efetivos, que permitiram o avanço na regulamentação, o 

livre acesso às redes de transmissão e distribuição e o aperfeiçoamento da metodo-

logia de cálculo utilizada para remunerar usinas termelétricas a partir de 2006. Esta 

última medida representou um estímulo fundamental ás usinas de álcool e açúcar a 

aumentarem de forma gradativa a geração de energia elétrica. As usinas passaram 

a vislumbrar sobre a eficiência dos seus processos de geração e a venda de exce-

dentes de energia como mais um produto da cultura da cana-de-açúcar, passando a 

investir em novos equipamentos para incrementar a geração de excedentes de 

                                                           
1 A ELETROBRÁS é uma holding que controla grande parte dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do 

Brasil por intermédio de seis subsidiárias: Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, CGTEE e a Eletronuclear. Além de ser a princi-

pal acionista destas empresas, detém metade do capital de Itaipu Binacional.  
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energia elétrica (GOLDENBERG et al., 2008; MELLO, 2007; SOUZA; AZEVEDO, 

2006).  A sazonalidade da oferta de bagaço e, consequentemente, da oferta de ex-

cedentes comercializáveis, reduzia a competitividade destes empreendimentos nos 

leilões realizados para abastecer o mercado regulado de energia brasileiro (GOL-

DENBERG, et al., 2008; LEITE, 2007; MELLO, 2007; PRADO, 2007).  

Apesar destes esforços, estimou-se que apenas 20% das usinas brasileiras, 

em sua maioria localizadas no Estado de São Paulo, estavam gerando excedentes 

comercializáveis em 2008 (WALTER, 2008). Para explicar esta conjuntura aponta-se 

o fato de que a estrutura de produção dessas empresas é voltada para o negócio 

principal que é a fabricação de açúcar e álcool, além do elevado investimento reque-

rido para a geração de excedentes comercializáveis.  

Assim a expansão da geração de energia nessa trajetória só seria viável com 

a expansão da sua capacidade de produção e às janelas de oportunidades que 

ocorreriam por ocasião da construção de novas unidades, ou da troca de equipa-

mentos na agroindústria da cana-de-açúcar a cada 20 ou 30 anos (MELLO, 2007; 

WALTER, 2008).  

Ainda há um grupo representativo mais antigo, de plantas sucroenergéticas, 

que precisariam passar por reformas para se tornarem mais eficientes e poderem 

vender energia excedente. Isso faria com que o setor passasse a disponibilizar e 

exportar mais energia. No entanto, não é um investimento pequeno. É preciso subs-

tituir caldeiras e turbo geradores e essa é a explicação para a persistência em con-

seguir do governo um preço mais remunerador nos leilões oficiais. Mais do que isso: 

devido ao alto valor necessário para colocar nas velhas plantas o que há de mais 

avançado em tecnologia, o ideal seria um programa desenhado especialmente para 

esse fim, incluindo financiamentos mais viáveis para as reformas das instalações. A 

princípio, o investimento pode ser compensador, pois haverá geração não poluente, 

perto do centro de carga e viável economicamente face aos valores do MWh pagos 

pelas distribuidoras altamente influenciado pela escassez hídrica atual. Diferente-

mente dos projetos de expansão, nos quais boa parte das instalações existentes é 

aproveitada, a troca de caldeira e turbina leva a uma série de outras despesas, que 

podem acabar inviabilizando a empreitada, ou seja: em relação aos retrofits, é preci-

so cautela, pois, dependendo da idade e do estado da planta, a reforma pode não 

compensar (SOUZA, 2006). 
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Nas usinas, a geração de excedentes de energia, em média, só é disponível 

de maio a novembro devido ao regime típico de operação destas unidades, uma vez 

que a oferta do combustível tradicional se subordina à colheita de cana no período 

da safra. Isto leva estas empresas a subutilizarem a sua capacidade instalada de 

geração de energia, dada a escassez de matéria-prima combustível durante a en-

tressafra (BRAUNBECK et al., 2008; MAGALHÃES et al., 2006; MELLO, 2007; 

WALTER, 2008). A subutilização da capacidade instalada concorre para o aumento 

dos custos fixos das unidades termelétricas e para a elevação do custo da energia 

elétrica produzida, causando efeitos negativos na taxa interna de retorno (TIR) e no 

playback destes investimentos (CORREA NETO, 2001; FREITAS, SEVERIANO FI-

LHO, 2007; WALTER, 2008). 

Para incrementar a disponibilidade de oferta de energia via biomassa no curto 

prazo, a agroindústria de cana-de-açúcar enfrenta como desafio a ampliação na 

oferta tradicional de bagaço e de outros combustíveis alternativos como o palhiço e 

cavaco de eucalipto. É também necessária a adoção de novas tecnologias que per-

mitam melhorar a eficiência dos processos internos e possibilitem a economia do 

vapor e energia consumida bem como do combustível utilizado  

(BAJAY et al., 2010; WALTER, 2008). Para o médio e longo prazo, o desafio 

está em aumentar a oferta dessas matérias-primas alternativas. Deve-se ponderar 

que o atual avanço nas tecnologias comerciais dentro da própria indústria canavieira 

tal qual a hidrólise das fibras e a alcoolquímica, processo que pode ser direcionado 

para a produção do álcool e dos derivados plásticos, deverá demandar ainda mais 

energia e maior quantidade de matérias-primas, o que poderá concorrer diretamente 

com a geração da energia elétrica (MAGALHÃES et al., 2006; MELLO, 2007; WAL-

TER, 2008) 

 

2.3. A comercialização de energia 

A energia elétrica é gerada por várias unidades termelétricas e injetadas no 

sistema de transmissão e distribuição. Tecnicamente, não é possível que um gera-

dor entregue a sua energia apenas para um consumidor. O que ocorre fisicamente é 

que a soma de todo o montante consumido deve ser atendida pela soma de todos o 

montante gerado, consideradas as perdas do sistema. Sob o aspecto regulatório, 

cada unidade geradora, por meio ou não de comercializadores, tem contratos de 

venda de energia para um ou mais consumidores ou distribuidores. Esses contratos 
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são bilaterais, negociados livremente, para consumidores livres ou resultante de lei-

lões regulados para o caso de empresas distribuidoras. Qualquer montante diferente 

daquele contratado, consumido ou gerado, será liquidado ao valor do Preço de Li-

quidação das Diferenças (PLD). (ABBRADEE, 2015) 

No Brasil atualmente existem três classes de consumidores: 

 Consumidor cativo: é aquele que não pode comprar energia elétrica direta-

mente, senão por meio da empresa distribuidora de sua localidade. Nessa ca-

tegoria estão todos os clientes de baixa tensão e a maioria dos consumidores 

de media tensão. 

 Consumidor livre: é aquele consumidor que pode optar por comprar energia 

diretamente no chamado mercado livre. Esse consumidor deve ter demanda 

de 3 MW, em qualquer nível de tensão. 

 Consumidor especial: é o consumidor que também pode negociar energia no 

mercado livre, desde que adquira de fontes renováveis como biomassa, 

PCHs e solar. Para que esse consumidor possa ser enquadrado como espe-

cial deve ser igual ou superior a 500 KW. 

O modelo atual para contratação e comercialização de energia está dividido 

em dois ambientes: 

 Ambiente de contratação regulada (ACR) onde participam apenas as distri-

buidoras, que representam os consumidores cativos. 

Ambiente de contratação livre (ACL) onde participam os consumidores livres e 

também os consumidores especiais. (ABBRADEE, 2015)  

No ambiente de contratação regulada (ACR), também conhecida como mer-

cado regulado, empresas com mercado maior que 500 GWh por ano são obrigadas 

a adquirir energia elétrica por meio de leilões regulados pela ANEEL e promovidos 

pela Câmera de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Os leilões regulados 

têm por objetivo emular a competição entre os agentes de geração para o atendi-

mento do mercado varejista de energia. A dinâmica dos leilões torna ganhadores 

aqueles empreendimentos que, somados, supram a quantidade de energia deman-

dada pelas distribuidoras aos menores preços ofertados. A compra e a venda dessa 

energia são formalizadas por meio de contratos denominados Contratos de Comer-

cialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR). 

O Ambiente de Contratação Livre (ACL), também conhecido como mercado 

livre, é o ambiente onde se realizam as operações de compra e venda de energia 
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elétrica por meio de contratos bilaterais entre consumidores livres, comercializado-

res, importadores exportadores de energia e geradores, sendo que os as condições, 

preços e volumes são livremente negociados. Os contratos no ACL são denomina-

dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Livre (CCEAL) (ABBRA-

DEE, 2015)  

O abastecimento de energia elétrica, mesmo previamente contratado, está su-

jeito a riscos de interrupção, os quais podem ser decorrentes da redução na afluên-

cia dos rios nas usinas hidrelétricas, por conta de eventuais dificuldades com o 

abastecimento de combustível nas termelétricas ou das interrupções causadas por 

falhas técnicas nas usinas entre outros fatores. Estes riscos são comuns no sistema 

brasileiro, com características de predominância hidrelétrica. (ABBRADEE, 2015)  

 Seja por meio dos leilões regulados ou pela livre negociação, 100% da ener-

gia consumida no país deve estar contratada, não havendo exposição dos agentes 

ao risco de não cobertura contratual. No entanto, devido a naturezas distintas da 

geração física efetiva e da sua comercialização financeira e contábil, existem dife-

renças entre os montantes contratados e os efetivamente realizados. Essas diferen-

ças que valem para geradores e consumidores, são resolvidas financeiramente no 

mercado de curto prazo, no qual atua o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 

Todas as sobras e déficits entre o que foi contratado e efetivamente verificado são 

liquidados a esse preço, que é calculado pela CCEE a partir de modelos matemáti-

cos de otimização. Por exemplo, caso um consumidor tenha usado, em determinado 

mês, mais do que tinha contratado de energia, deverá comprar a diferença ao preço 

do PLD. Da mesma forma, caso ele tenha consumido menos que o contratado, de-

verá vender o excedente ao PLD (ABBRADEE, 2015). 

 O mercado spot brasileiro foi criado para, ao mesmo tempo, assegurar o su-

primento e o real equilíbrio dos contratos e garantir os direitos das usinas geradoras, 

dos distribuidores e dos consumidores. Desta maneira, o Preço de Liquidação das 

Diferenças (PLD) ou preço a ser praticado no mercado spot, tem seus limites de va-

lores máximos e mínimos, determinados com periodicidade semanal para cada regi-

ão pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 

Os valores calculados para a energia em R$ por megawatt hora praticados no 

mercado livre são importantes indicadores para a tomada de decisão sobre gerar e 

exportar energia excedente a partir do sorgo biomassa, considerando o custo da ge-
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ração em relação ao combustível utilizado e o valor pago pela energia produzida 

(ABBRADEE, 2015). 

 

2.4. O setor sucroenergético e o uso de biomassa  
Segundo Barja 2006, a cogeração de energia é a produção sequencial e si-

multânea de calor de processo e potência mecânica e/ou elétrica, a partir da energia 

disponibilizada por um ou mais combustíveis.  Para um determinado processo de 

produção, na condição em que há demanda simultânea das energias térmica e ele-

tromecânica, a cogeração se apresenta como eficaz alternativa, com a vantagem do 

uso racional de combustível. As formas mais frequentes de utilização são obtidas 

pela energia mecânica, que é utilizada diretamente no acionamento de equipamen-

tos ou para geração de energia elétrica e a energia térmica que é utilizada direta-

mente no atendimento das necessidades de calor para processos, ou indiretamente 

na produção de vapor. A biomassa possibilita transformar a energia térmica, gerada 

pela queima nas caldeiras, em energia elétrica (SANTOS, 2012) e para essa finali-

dade, materiais com maiores teores de fibra e lignina são importantes, por gerarem 

maior poder calorífico (MAY et al., 2013).  

Desde o início do século o bagaço de cana de açúcar tem sido usado como 

combustível nas usinas sucroenergéticas, passando a substituir a lenha nas caldei-

ras e tornando o setor autossuficiente em geração, pelo menos durante o período 

em que dura a safra no Centro-sul (abril a novembro), enquanto que na entressafra 

(dezembro a março), recorre à alimentação da distribuidora a que a usina estiver 

conectada. Entretanto, a dependência da distribuidora tem sido cada vez mais en-

curtada, graças ao uso de culturas energéticas como combustível adicional.   

 De acordo com Baião (2004), as culturas energéticas são aquelas destinadas 

à produção de produtos energéticos, tais como biocombustíveis, energia elétrica e 

energia térmica produzida a partir de biomassa. Segundo Matsuoka et al. (2012), 

culturas dedicadas à geração de energia não devem competir com a produção de 

alimentos (SCHMER et al., 2008; YUAN, 2008; COOMBS, 1984), priorizando a pro-

dução de plantas fibrosas em vez de amiláceas e oleaginosas (STICKLEN, 2008). 

Diversos autores apontam como características de culturas energéticas a rus-

ticidade, alta eficiência na transformação de energia solar em biomassa; perenidade, 

possuir longa janela de colheita, domínio do sistema de geração e possibilidade de 

produção em grande escala permitindo colheita durante a maior parte do ano. Os 
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materiais devem ter colheitabilidade e utilização como fonte energética e exploração 

que considere a sustentabilidade ambiental, social e econômica de longo prazo 

(MATSUOKA et al., 2012; CORTEZ et al., 2008; SCHMER et al., 2008; STICKLEN, 

2008; COOMBS, 1984). 

Nesse contexto, o bagaço da cana de açúcar representa o maior potencial pa-

ra aplicações energéticas pela autossuficiência em energia térmica e pela possibili-

dade de autossuficiência em energia elétrica, condição essa inexistente na maioria 

das atividades industriais (PELLEGRINI, 2009). Um ponto importante que viabiliza 

essa utilização e os investimentos em cogeração se deve ao fato de que usinas es-

tão localizadas na área de maior consumo de cana de açúcar do país e o período de 

colheita coincide com a seca, poupando os reservatórios das hidrelétricas (PELLE-

GRINI, 2009).  

 O crescimento da geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana em 

sistemas de geração e cogeração no setor sucroenergético tem avançado, ampara-

do pelo aperfeiçoamento técnico das indústrias, na disponibilidade da matéria-prima 

em escala, nas políticas públicas de crédito para investimentos e nos avanços na 

regulamentação dos mercados de energia elétrica, alcançando relativa importância 

no contexto nacional (GOLDENBERG et al., 2008; MELLO, 2007). Apesar do poten-

cial a ser explorado em sistemas de cogeração e aumento na oferta de eletricidade, 

algumas barreiras de ordem tecnológica precisariam ser vencidas para que a gera-

ção de energia pelo setor pudesse alcançar importância ainda maior. Entre os fato-

res mais importantes são citados o aumento da oferta de biomassa e o avanço das 

tecnologias disponíveis para a sua utilização, a economia de vapor nos processos 

industriais, o aumento da temperatura e pressão do vapor gerado e o melhoramento 

genético para melhoria da produtividade e o aumento da oferta de bagaço (PELE-

GRINI,1992).  

O aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar durante os períodos de en-

tressafra também enfrenta algumas limitações técnico-econômicas, as quais estão 

relacionadas à sua secagem, transporte e estocagem (PELEGRINI, 1992). Nogueira 

et al. (1996) explica que os sistemas de cogeração são aqueles que combinam a 

geração de energia mecânica e de energia elétrica. Do ponto de vista termodinâmi-

co, o maior rendimento da instalação geradora ocorre quando se obtêm às maiores 

pressões e temperaturas de trabalho do vapor gerado, aliadas à menor pressão de 

condensação; ou seja, uma maior quantidade de energia elétrica pode ser produzida 
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com a mesma quantidade de biomassa). Desta maneira, o sucesso dessa trajetória 

tecnológica também estaria dependente da viabilização do abastecimento com fon-

tes de matérias primas alternativas e complementares ao bagaço, como é o caso da 

palha e do cavaco da madeira, para uso como matéria-prima no processo de com-

bustão e cogeração de energia (COELHO, 2002; GOLDENBREG et al. 2008). 

O fato é que, atualmente, cogeração de energia através da queima do bagaço 

de cana de açúcar, aliada à comercialização do excedente de energia na forma de 

eletricidade limpa e renovável, torna este um importante e promissor produto agre-

gado à tradicional produção de etanol e açúcar (CONAB, 2011). Em 2011 menos de 

30% das usinas de cana de açúcar do país estavam ligadas à rede elétrica como 

geradoras de energia e nesse mesmo ano o Projeto AGORA - UNICA divulgou e 

identificou o potencial de crescimento dessa forma de geração de energia, apontan-

do que até 2021 somente a bioeletricidade fornecida para a rede elétrica nacional 

poderá representar até 18% da matriz elétrica brasileira (ÚNICA, 2013). 

Atualmente é notório e crescente o desenvolvimento de novas tecnologias pa-

ra a produção em escala de etanol celulósico, também denominada tecnologia de 

segunda geração de biocombustíveis, onde rotas de hidrolização da biomassa libe-

ram açucares fermentescíveis com vista à geração de biocombustível. Podemos 

considerar também que em médio prazo, o avanço na atual trajetória tecnológica da 

agroindústria da cana, com a hidrólise do bagaço e da palha para produzir álcool e 

os produtos químicos derivados, concorreriam diretamente com a matéria-prima para 

a geração de eletricidade, pois, ao mesmo tempo que fossem incrementadas, estas 

novas técnicas de produção demandariam mais biomassa e energia em seus pro-

cessos produtivos (WALTER, 2008).  

Mais recentemente, a pesquisa e o desenvolvimento de programas de melho-

ramento de cana de açúcar apresentam estudos e novos híbridos de cana de açúcar 

denominada de cana energética para utilização em escala não apenas nos proces-

sos de produção de álcool de segunda geração, mas também para o aumento do 

fornecimento de fibra. VIOLANTE (2012) estudou em seu trabalho, plantas de cana-

de-açúcar melhoradas com a finalidade exclusiva de produzir a chamada “cana 

energia”, que ao contrário da cana de açúcar tradicional melhorada para produzir 

sacarose, é direcionada para produzir fibra. Além disso, por possuir maior participa-

ção de espécies ancestrais de maior rusticidade, estão aptas a suportar condições 

ambientais mais estressantes. Os resultados observados demonstraram que os hí-



16 
   

bridos de cana-energia podem ser utilizados como mais uma fonte de matéria prima 

para a geração de energia com um grande potencial de produção de biomassa e 

massa seca por área, a custos altamente competitivos. No Zoneamento agroecoló-

gico realizado para a cana energia pode-se considerar que os materiais que se des-

tacaram em produtividade neste estudo, apresentam boas condições de ocupar uma 

área de 2,0 a 8,0 milhões de hectares (VIOLANTE, 2012). A utilização em escala 

comercial da cana energia tende a ser ampliada à medida que os players de desen-

volvimento e melhoramento apresentem novas variedades, assim como as principais 

soluções para os protocolos agrícolas, questões fitossanitárias, colheitabilidade, as-

pectos estes já bem desenvolvidos. Sob o ponto de vista industrial deverão ser am-

pliados os estudos sobre a recepção e moagem de uma biomassa contendo baixos 

teores de açúcar e elevados teores de fibra, haja visto que o dimensionamento dos 

equipamentos, rendimentos e eficiência do sistema e balanços de massa são usu-

almente dimensionados para a cana com teores de fibra menores do que aqueles 

apresentados pela cana energia. 

 

2.4.1. Uso de resíduos florestais  

Também a utilização de madeira, principalmente na forma de cavacos de eu-

calipto, desponta como fonte competitiva de vários empreendimentos de geração 

cujos investidores preferem usar um conceito da área de papel e celulose: o de bio-

massa garantida. São projetos que se valem do cultivo de florestas energéticas, para 

alimentar caldeiras e movimentar as turbinas, colocando em operação plantas, para 

cogeração de energia e vapor cujos excedentes elétricos são comercializados no 

mercado.  Algumas indústrias químicas optaram por substituir ainda parte do gás 

natural que consomem, por energéticos produzidos a partir de resíduos e cavaco de 

madeira de reflorestamento. 

No setor sucroenergético, a possibilidade de otimizar a utilização de caldeiras 

e dos sistemas de utilidades das usinas, tem levado as empresas a queimar, além 

do bagaço de cana de açúcar, resíduos florestais na forma de cavaco. Esse recurso, 

além de renovável, ocupa uma grande extensão do nosso território, possui elevado 

potencial energético e tem sido utilizado para a geração de energia exportável em 

diversas plantas que possuem utilidades possíveis para esse uso, misturada ao 
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bagaço gerado na safra ou nos períodos de entressafra juntamente com o bagaço 

estocado (ASSIS et al., 2008). 

A viabilização da geração de energia elétrica através da biomassa florestal, 

passa por razões e questões de ordem econômica. De um lado ocorre a limitação da 

quantidade de matéria-prima necessária para viabilizar os empreendimentos e, de 

outro, a pulverização espacial das fontes de matéria e a logística de transporte, fato-

res que encarecem o produto. De acordo com CORTEZ et al., (2008), a logística de 

abastecimento da matéria prima florestal, a qual se relaciona com o transporte, o 

estoque e o processamento, é considerada de importância fundamental no contexto 

do aproveitamento desta modalidade da bioenergia.  Segundo esses autores, o 

transporte contribui, normalmente, com a maior parcela dos custos totais com logís-

tica, alcançando proporções que se situam entre um e dois terços destes. Para es-

ses autores, a distância é o fator crítico, já que a madeira, quando é transportada 

logo após a colheita, apresenta um teor de umidade de cerca de 50% em base úmi-

da. 

Alguns autores citam que, para garantir o abastecimento das usinas movidas 

a bagaço de cana no período da entressafra, seria necessário que a unidade terme-

létrica contasse com a produção em áreas exclusivamente dedicadas ao cultivo das 

florestas, de modo que se assegurasse o suprimento da matéria-prima em tempo 

hábil para o abastecimento da demanda no ritmo industrial. Além disso, seria neces-

sário dispor de uma logística para o abastecimento que proporcionasse os menores 

custos possíveis de geração e de transporte da matéria-prima, de modo que fossem 

compatíveis com o propósito da geração de energia elétrica (NOGUEIRA; WALTER, 

1996; WALTER, 2008).  Desta maneira, os investimentos na produção da matéria-

prima florestal combustível exigem, no seu conjunto, resultados capazes de assegu-

rar aos empreendedores vantagens econômicas relativas, além de garantias reais 

de retorno do capital investido e a possibilidade de mitigar os riscos associados ao 

negócio, desde a geração e a comercialização. 

 Nogueira e Walter (1996) apresentam os resultados de pesquisas bibliográfi-

cas contendo registros sobre a trajetória, estudos e iniciativas sobre o uso de bio-

massa florestal e bagaço de cana para a geração de energia elétrica. Eles consta-

tam que o bagaço de cana e os cavacos de biomassa florestal podem ser emprega-

dos, de maneira combinada ou exclusiva, nos sistemas de cogeração baseados no 

ciclo a vapor denominado de Rankine, tecnologia adotada atualmente na agroindús-
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tria de cana, desde que sejam adequados para os critérios de conformidade física 

dos equipamentos de combustão (WALTER; NOGUEIRA, 2008). 

De modo geral o mercado de cavaco é bastante regional e os preços pratica-

dos variam muito. Podemos encontrar também empresas que, por falta de mercado, 

possuem grandes volumes de madeira cortada e baldeada com mais de 120 dias no 

campo à espera de compradores. Considerando um mercado mais seletivo e produ-

tos com as devidas notas fiscais, os preços podem variar de R$ 120 a R$ 160 por 

tonelada entregue na planta. A variação nesse preço é consequência da oferta e 

procura e dos valores aplicados no transporte, ou seja, o volume que se pretende 

trabalhar e a distância da fonte será fundamental para as projeções de custo com a 

logística e transporte. Os resíduos de serraria estão crescendo também como bio-

massa para obtenção de energia. Esse subproduto, vem sendo comercializado por 

valores mais em conta e consumidores que não são muito exigentes quanto à quali-

dade do seu produto tem adotado essa alternativa. Nesse caso podemos incluir ain-

da o aproveitamento dos tocos remanescentes oriundos da colheita das árvores pe-

los equipamentos florestais. Algumas empresas já testam operações de retirada e 

recolhimento do material que é encaminhado para uma unidade de trituração e pos-

terior abastecimento das caldeiras.  

Assim, o abastecimento da agroindústria da cana-de-açúcar com o combustí-

vel produzido via biomassa florestal pode se configurar como uma fonte de energia 

complementar ao bagaço, diminuindo a sazonalidade, aumentando os excedentes 

de energia elétrica, e contribuindo para a melhoria dos indicadores econômicos o 

setor. 

 

2.4.2. O uso da palha  

No caso da agroindústria da cana-de-açúcar, a oferta de biomassa também 

pode ser aumentada com a recuperação da palha no campo, constituído por pontei-

ros, folhas e palhiço. Com o incremento da colheita mecanizada da cana de açúcar 

crua, sem o emprego do fogo, aumenta a disponibilidade desse palhiço que fica de-

positado sobre o solo após a colheita.  Isto pode representar uma quantidade adicio-

nal de matéria-prima combustível e contribuir para o aumento dos excedentes co-

mercializáveis de eletricidade. Este material equivale a um percentual entre 15% e 

30% da parte aérea da planta no momento da colheita e depende das condições 

edafoclimáticas, variedade idade e do número de cortes a que se sujeitou o canavial 
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(HASSUANI, 2009; RIPOLI, 2003).  O aproveitamento desse material pode repre-

sentar um aumento substancial na capacidade de geração de energia elétrica para o 

setor sucroenergético, pois é uma biomassa gerada naturalmente no processo da 

colheita e o seu recolhimento está no controle da unidade, ou seja, independe da 

obrigatoriedade de colheita no caso de plantios de gramíneas dedicados para essa 

finalidade. Não obstante, pelo fato do processo ainda ser relativamente novo, alguns 

dos autores estudados apontam que existem dúvidas sobre a eficiência técnico-

econômica da recuperação do palhiço com a finalidade de estender o período de 

operação das UTEs. As dúvidas são inerentes aos danos que as impurezas minerais 

(partículas de solos residuais) inerentes à operação de colheita mecanizada possam 

provocar em equipamentos como as caldeiras e moendas, considerando a necessi-

dade de aperfeiçoamento técnico e na eficiência dos atuais processos de limpeza 

(BRAUNBECK et al., 2008; MAGALHÃES et al., 2006; MELLO, 2007   

DEFILIPPI (2013) apresenta em seu estudo o potencial de utilização do palhi-

ço de cana de açúcar para a queima direta em caldeiras haja visto a inexistência de 

biomassa combustível para a geração e comercialização de excedentes de energia 

durante a safra.  Ele mostra a viabilidade do uso dessa biomassa durante o período 

de safra e o armazenamento de bagaço para utilização nas caldeiras na entressafra. 

A análise das estruturas e modificações necessárias, custos envolvidos, sistemas de 

recolhimento, processamento e queima, de parte do palhiço gerado durante o perío-

do de safra das usinas apontaram para a viabilidade da utilização dessa biomassa, 

hoje pouco aproveitada pelas usinas sucroenergéticas. 

Porém, problemas foram observados, como por exemplo: dificuldade do sis-

tema de alimentação de bagaço não operar somente com a palha; constatação de 

elementos indesejados na matéria inorgânica como álcalis, sílica e cloro; corrosão 

acentuada nos componentes das caldeiras; riscos ao armazenar grandes volumes 

de palha; necessidade de processamento adequado ao triturar os fardos, material de 

fácil decomposição quando úmido; dificuldade em alimentar a caldeira exclusiva-

mente com a palha devido à baixa densidade (30<d<45 kg/m3); e necessidade de 

retirada das cordas de amarração dos fardos que são extremamente prejudiciais ao 

sistema de trituração. São apontadas também barreiras relacionadas ao aperfeiço-

amento da colheita, transporte e armazenamento para depois da safra, além da 

adequação das propriedades físicas para melhorar a sua eficiência no processo de 

combustão. Outro ponto está na retirada de nutrientes do solo que acompanha a 
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colheita deste material, somada à necessidade de reposição dos nutrientes químicos 

extraídos, o que poderia limitar o aproveitamento da palha e do palhiço (MAGA-

LHÃES et al., 2006). Para a manutenção da fertilidade do solo e, por conseguinte, 

da sustentabilidade e da geração agrícola, recomenda-se que a retirada do palhiço 

não ultrapasse 30 a 50% da sua massa por unidade de área, dependendo das con-

dições do solo, e que essa massa não seja queimada no processo de colheita da 

cana (HASSUANI, 2009). 

Atualmente, existem empresas especializadas em desenvolver equipamentos 

para manejo da palha que fornecem maquinário para trituração, recolhimento e en-

fardamento e também assessoram as usinas na formatação de planos de operação 

e viabilidade econômica. Não obstante, de acordo com a literatura consultada, a re-

cuperação do palhiço das lavouras para fins energéticos ainda não é uma prática 

considerada comum às usinas de modo geral, e pelo sucesso das experiências já 

registradas, esta prática é adotada na usina Rio Vermelho, local onde se desenvol-

veu o ensaio objeto deste estudo. Outro exemplo é o da Raízen, controlada pela 

Shell e Cosan, o maior grupo do setor de açúcar e etanol do Brasil, que tem 24 uni-

dades (940 MW), das quais 13 exportam energia para o Sistema Interligado Nacio-

nal (SIN) e parte já usa palha nas caldeiras para gerar mais eletricidade em mistura 

com o bagaço produzido na moagem da cana de açúcar. Apesar de não existirem 

estatísticas sobre o aproveitamento da palha nas usinas de açúcar e etanol instala-

das no país, a palha representa uma fonte bastante disponível, e celebrada como 

fator que pode multiplicar o potencial de geração do setor. 

 

2.5. Sorgo biomassa como fonte de geração de energia  

O sorgo pertence à família Poaceae, gênero Sorghum e a espécie cultivada é 

Sorghum bicolor (L.) Moench. É uma planta de origem Africana, mas alguns autores 

advertem que pode haver duas regiões de dispersão independentes, sendo uma na 

África e a outra na Índia (BUSO, 2011). No Brasil, a cultura do sorgo começou a se 

ampliar a partir da década de 70, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, 

São Paulo, Bahia e Paraná (ROSA, 2012). 

 O gênero Sorghum abrange todos os sorgos de interesse comercial, inde-

pendente da morfologia e finalidade de sua utilização, e são reconhecidos pelo me-

nos quatro tipos agronômicos de sorgo no mercado de sementes da maioria dos pa-
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íses produtores, incluindo o Brasil. Estes são o granífero, forrageiro, sacarino e bio-

massa (BORÉM et al., 2014). 

 O sorgo granífero possuí porte baixo, grãos grandes que se separam das 

glumas com maior facilidade. É apto à colheita mecanizada e é utilizado principal-

mente como substituto de milho em rações de aves e suínos apresentando vanta-

gens econômicas em relação a este devido os menores custos de produção (COE-

LHO et al., 2002). 

 O sorgo como planta forrageira é muito utilizado como silagem na alimenta-

ção de bovinos por possuir alto teor nutritivo, altos rendimentos de massa seca por 

unidade de área e características fenotípicas favoráveis ao manejo, plantio, colheita 

e armazenamento. (WALL; ROSS,1975) 

O sorgo sacarino é representado por cultivares que apresentam caules lon-

gos, suculentos, doces e com menor produção de grãos que o tipo granífero (WALL; 

ROSS,1975). Pode ser considerado uma alternativa energética quando usado como 

complemento na produção de etanol. O sorgo sacarino possui ciclo curto de 100 a 

130 dias, seu cultivo é feito a partir de sementes com manejo totalmente mecaniza-

do, apresentando grande eficiência no uso de água (MOREIRA et al., 2013).  

O sorgo biomassa apresenta grande quantidade de massa verde, bom perfi-

lhamento (figura 03), caules grossos e fibrosos, porte bastante alto, podendo chegar 

a 5 metros de altura (figura 04). As plantas possuem panículas pequenas com baixa 

produção de grãos, elevado teor de fibra e baixos teores de açúcares. São plantas 

sensíveis ao fotoperíodo e desponta mais recentemente como um combustível com-

plementar e alternativo, capaz de ampliar o potencial de cogeração e de venda de 

excedentes de energia elétrica pelo setor sucroenergético (BORÉM et al, 2014).    

A cultura é mecanizável do plantio a colheita, propagada por sementes na 

primavera, (figura 05) que coincide com o período das chuvas e a colheita realizada 

5 a 8 meses após o plantio. Possui boa tolerância à seca, sistema de produção agrí-

cola conhecido, boa aptidão para as regiões tropicais e temperadas e sua utilização 

está sendo largamente ampliada para a geração de bioenergia (PARRELLA et al., 

2010).  
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Figura 3 - Perfilhamento das plantas  Figura 4 - Altura das plantas com 125 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sementes selecionadas de sorgo 

 

Atualmente o mercado apresenta uma variedade ainda restrita de sementes 

de híbridos de sorgo biomassa, produzidas por algumas empresas que desenvolvem 

melhoramento genético e estudos agroindustriais na busca de aperfeiçoamento de 

seus materiais e produtos. Essa iniciativa reflete a maturidade e a importância dessa 

inovação para o setor sucroenergético no momento atual. Apesar dos esforços da 

pesquisa pública e privada na direção do uso do sorgo biomassa, ainda existem 

poucas publicações e falta uma sistematização sobre as informações existentes a 

respeito da viabilidade da utilização agroindustrial, ou estudos sobre o potencial 

econômico desse combustível. 

A obtenção de híbridos exclusivos de sorgo biomassa para a geração de 

energia teve início em 2008 pela iniciativa do Centro Nacional de Pesquisa de Milho 

e Sorgo-(CNPMS) - EMBRAPA localizada em Sete Lagoas-MG. Em parceria com 

iniciativa privada da ERB, realizou diversos ensaios de competição de variedades 

nos anos de 2012, 2013 e 2014 no município de Santa Vitória - MG. 
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A partir das avaliações genotípicas e fenotípicas dos diversos tipos de sorgo 

biomassa oriundos de cruzamentos específicos, foram selecionados os materiais 

adaptados e que apresentaram as melhores produtividades e características agro-

nômicas para a agroenergia. Os resultados obtidos nesses ensaios indicaram o hí-

brido denominado BRS 716, lançado em 2014 e utilizado para o plantio de 52,25 há 

no município de Dracena – SP. O híbrido selecionado originou plantas com porte 

alto, grande quantidade de massa verde e potencial produtivo superiores a 50 t/ha 

de matéria seca num ciclo de 6 meses. Os caules são fibrosos com teores de lignina 

que lhe conferem alta qualidade para a queima direta em caldeiras, com a particula-

ridade de ser mais sensível à fotoperíodo, o que possibilita a ampliação do ciclo ve-

getativo e consequentemente o aumento de produção de biomassa por hectare no 

ciclo anual da lavoura, em comparação com as cultivares insensíveis ao fotoperíodo. 

(PARELLA, 2010). 

 

2.6. A influência do fotoperíodo   

A adaptação de diferentes culturas à determinadas regiões depende, além 

das exigências hídricas e térmicas, da sua exigência fotoperiódica, ou seja, horas de 

luz exigida pela planta. A duração de luz e de escuro afetam a indução floral e o 

crescimento vegetativo, o que proporciona no sorgo biomassa maior ou menor pro-

dução de matéria verde no final do ciclo uma vez que no estágio de indução floral, 

as plantas param de crescer para dar início na produção de panículas e grãos 

(PARRELLA et al., 2010). 

Os materiais genéticos podem ser classificados como sensíveis ou insensí-

veis ao fotoperíodo, de acordo com as diferentes respostas à duração do período 

luminoso diário. O comprimento do dia varia de acordo com a estação do ano e a 

latitude e o sorgo sensível sendo uma planta de dias curtos, floresce em períodos do 

ano com noites longas. Nesses cultivares sensíveis de sorgo, a gema apical perma-

nece vegetativa até que os dias encurtem o bastante para haver sua diferenciação 

em gema floral denominado esse período como fotoperíodo crítico (PARRELLA et 

al.; 2010). 

O sorgo biomassa é considerada uma planta de dias curtos que floresce ape-

nas quando os dias possuem mais de 12 horas e vinte minutos de duração, período 

entre 21 de março e 22 de setembro. No entanto, na maior parte do Brasil quando o 

sorgo biomassa é semeado nos meses de outubro a dezembro, período onde o fo-
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toperíodo é maior que 12 horas e vinte minutos, o desenvolvimento da gema floral 

se iniciara a partir de 21 de março do ano seguinte, ampliando o ciclo vegetativo, 

altura das plantas e produção de biomassa/ciclo em comparação a cultivares insen-

síveis ao fotoperíodo de ciclo curto e que florescem em qualquer época do ano 

(MAY, et al. 2013.) Na prática esse fato está diretamente relacionado à época de 

semeio do sorgo onde o fotoperíodo crítico das plantas pode ser colocado também 

do seguinte modo: se o comprimento do dia aumenta, a planta não floresce, ao pas-

so que se o comprimento do dia decresce tornando-se menor do que 12 horas e 20 

minutos, (nos dias curtos de outono e inverno no período de março a setembro), 

ocorrerá à indução floral e o florescimento como se observa na tabela 3. 

Observa-se que o sorgo biomassa é possível ser cultivado em todas as regi-

ões do Brasil. Nesse contexto deve-se considerar a latitude das localidades e o perí-

odo das águas das regiões de semeio uma vez que a utilização de sistemas de irri-

gação elevariam os custos de produção. Esses custos poderiam ser viabilizados se 

considerássemos a produção possível de se obter com a rebrota das plantas sob 

sistemas de irrigação, ou ainda com o semeio de sorgo safrinha utilizando – se de 

híbridos específicos, situação esta não contemplada neste trabalho. 
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Tabela 3- Valores do fotoperíodo (horas) no 15º dia de cada mês, em função da 

latitude 

Latitude   Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

10o N  11.6  11.8  12.1  12.4  12.6  12.7  12.6  12.4  12.2  11.9  11.7  11.5 

  8o N  11.7  11.9  12.1  12.3  12.5  12.6  12.5  12.4  12.2  12.0  11.8  11.6 

  6o N  11.8  11.9  12.1  12.3  10.4  12.5  12.4  12.3  12.2  12.0  11.9  11.7 

  4o N  11.9  12.0  12.1  12.2  12.3  12.4  12.3  12.2  12.0  12.0  11.9  11.9 

  2o N  12.0  12.0  12.1  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.1  12.1  12.0  12.0 

Equador   12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1 12,1 

 2o S  12.2  12.2  12.1  12.1  12.0  12.0  12.0  12.0  12.1  12.1  12.2  12.2 

  4o S  12.3  12.2  12.1  12.0  11.9  11.8  11.9  12.0  12.1  12.2  12.3  12.4 

  6o S  12.4  12.3  12.1  12.0  11.9  11.7  11.8  11.9  12.1  12.2  12.4  12.5 

  8o S  12.5  12.4  12.1  11.9  11.7  11.6  11.7  11.9  12.1  12.3  12.5  12.6 

10o S  12.6  12.4  12.1  11.9  11.7  11.5  11.6  11.8  12.0  12.3  12.6  12.7 

 12o S  12.7  12.5  12.2  11.8  11.6  11.4  11.5  11.7  12.0  12.4  12.7  12.8 

 14o S  12.8  12.6  12.2  11.8  11.5  11.3  11.4  11.6  12.0  12.4  12.8  12.9 

 16o S  13.0  12.7  12.2  11.7  11.4  11.2  11.2  11.6  12.0  12.4  12.9  13.1 

 18o S  13.1  12.7  12.2  11.7  11.3  11.1  11.1  11.5  12.0  12.5  13.0  13.2 

 20o S  * 13.2  12.8  12.2  11.6  11.2  10.9  11.0  11.4  12.0  12.5  13.2  13.3 

 22o S  13.4  12.8  12.2  11.6  11.1  10.8  10.9  11.3  12.0  12.6  13.2  13.5 

 24o S  13.5  12.9  12.3  11.5  10.9  10.7  10.8  11.2  11.9  12.6  13.3  13.6 

 26o S  13.6  12.9  12.3  11.5  10.8  10.5  10.7  11.2  11.9  12.7  13.4  13.8 

 28o S  13.7  13.0  12.3  11.4  10.7  10.4  10.6  11.1  11.9  12.8  13.5  13.9 

 30o S  13.9  13.1  12.3  11.4  10.6  10.2  10.4  11.0  11.9  12.8  13.6  14.0 

 32o S  14.0  13.2  12.3  11.3  10.5  10.0  10.3  10.9  11.9  12.9  13.7  14.2 

 34o S  14.2  13.3  12.3  11.3  10.3    9.8  10.1  10.9  11.9  12.9  13.9  14.4 

 36o S  14.3  13.4  12.4  11.2  10.2    9.7  10.0  10.7  11.9  13.0  14.0  14.6 

 38o S  14.5  13.5  12.4  11.1  10.1    9.5    9.8  10.6  11.8  13.1  14.2  14.8 

 40o S  14.7  13.6  12.4  11.1    9.9    9.3    9.6  10.5  11.8  13.1  14.3  15.0 

* Usina Rio Vermelho - Dracena - SP  

Fonte: Adaptado pelo autor 
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Avaliando e estudando as correlações fenotípicas entre caracteres agronômi-

cos e tecnológicos de 14 genótipos diferentes, Castro (2014) identificou em seu tra-

balho híbridos de sorgo biomassa que apresentaram maior potencial agronômico e 

energético. Híbridos de sorgo biomassa sensíveis ao fotoperíodo, quando compara-

dos com híbridos comerciais de sorgo forrageiro insensíveis ao fotoperíodo, apre-

sentaram m uma produtividade média de 34 t/ha de matéria seca com 62% de umi-

dade e poder calorifico de 4.400 kcal/kg e pode ser considerado como matéria prima 

com potencial agronômico e energético para a geração de bioenergia. 

Estudo da caracterização de cultivares de sorgo biomassa visando a geração 

de energia em SINOP – MT avaliaram florescimento, altura e população de plantas, 

acamamento, produção de massa verde, umidade e produção de massa seca de 36 

genótipos de sorgo biomassa e 2 genótipos de sorgo forrageiro. 

Observou-se que enquanto os materiais forrageiros floresceram em média 

aos 77 dias os genótipos de biomassa floresceram dos 101 aos 130 dias. Enquanto 

o melhor genótipo forrageiro denominado Volumax produziu 11,6 toneladas de maté-

ria seca por hectare, 15 genótipos de sorgo biomassa produziram em média 24 tone-

ladas de matéria seca por hectare, demonstrando serem estes os de maior interesse 

de cultivo na região do estudo e demonstrando o potencial da cultura para a produ-

ção de energia. (CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOENERGIA, 2014) 

As produtividades do sorgo, em média, podem chegar a mais de 30 t/ha-1 de 

matéria seca, sendo que alguns materiais experimentais do programa de melhora-

mento da EMBRAPA Milho e Sorgo já apresentam produtividade acima de 50 t/ha-1 

de matéria seca (PARRELLA et al., 2010). Na avaliação de genótipos de sorgo bio-

massa, em condições ambientais favoráveis, ensaios de competição de híbridos em 

Sete Lagoas – Mg obtiveram produção de massa verde e seca superior a 100 t/ha e 

30 t/ha, respectivamente mostrando o grande potencial produtivo deste tipo de sorgo 

(PARRELLA et al. 2010 e 2011; MAY et al. 2013). 

Ensaio para a caracterização de  híbridos  de sorgo biomassa realizado em 

Sete Lagoas – MG , envolvendo  o híbrido  comercial BRS716 e mais   24 híbridos 

experimentais, observou-se que  a altura da plantas  variou de  3,45 a 5,7 metros, o 

peso de massa verde variou de 36,86 a 130,57 toneladas por hectare, a produção 

de matéria seca  variou de  11,2 a 62,98 toneladas por hectare, diâmetro variou  de 

15,76 a 28,52 mm. O híbrido BR716 apresentou produção de matéria seca  superior  

a 40 toneladas por hectare  associando maior porte , diâmetro e porcentagem de 
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matéria seca , atributos  considerados importantes  do ponto de vista agronômico e 

energético (8°CBMT,2015). 

OLIVEIRA (2015) desenvolveu experimento em dois ambientes, Sete Lagoas 

e Nova Porteirinha – MG, para estudar a capacidade combinatória de linhagens de 

sorgo biomassa visando à cogeração de energia. Foram utilizados 49 genótipos e 

como testemunha foi utilizado o híbrido BRS 716 desenvolvido pelo Centro Nacional 

de Pesquisa de Milho e Sorgo – Embrapa. A análise mostrou que para a maioria dos 

cruzamentos, os resultados foram estatisticamente maiores à testemunha comercial 

utilizada. As produtividades apresentadas pelo híbrido comercial BRS 716 foram de 

130,53 toneladas de massa verde por hectare, 43,38 toneladas de matéria seca por 

hectare e um percentual de 7,9% de lignina. Esses resultados permitem concluir so-

bre o potencial agronômico e energético do sorgo biomassa. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para investigar a viabi-

lidade da utilização do sorgo biomassa como combustível complementar e alternati-

vo para a cogeração de energia em usinas de açúcar e álcool. 

Para tal foi efetuado ensaio de campo, considerando-se as particularidades 

da região, da unidade industrial e a estrutura disponível para a realização do ensaio. 

São apresentadas as principais características edafoclimáticas e o sistema de pro-

dução agrícola utilizado para a implantação, condução e colheita da lavoura.  

A metodologia aplicada consistiu também na realização de biometrias no de-

correr do ciclo da cultura, no levantamento dos custos de produção, na demonstra-

ção financeira e na análise de parâmetros industriais, temas importantes para a aná-

lise proposta. 

 

3.1. Caracterização edafoclimática 

O ensaio com o sorgo biomassa para fins energéticos foi instalado em área 

de 52,25 há, cedida pela Usina Rio Vermelho localizada no município de Dracena-

SP, região Oeste do estado de São Paulo (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Localização do ensaio – Dracena - SP 

 

A área selecionada apresenta solos do tipo Latossóis Vermelho Amarelo, pro-

fundos, distróficos e terreno suavemente ondulado, e foi preparada para o plantio de 

cana em área de reforma do canavial, após a colheita do ensaio realizado. A média 

de chuvas anuais da região é de 1.400 mm (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Precipitação Pluviométrica – Usina Rio Vermelho (2000 /20015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Usina Rio Vermelho 

A semeadura foi realizada de 11 a 16 de novembro de 2014 e a colheita para 

biometria e análises tecnológicas realizadas nos dias 20 de fevereiro, 20 de março e 

27 de abril de 2015, quando também foi efetuada a colheita da área total.   

 

3.2. Sistema de produção agrícola  

A escolha das sementes utilizadas partiu de diversos ensaios de competição 

com híbridos específicos de sorgo biomassa desenvolvidos pelo Centro Nacional de 

Pesquisas de Milho e Sorgo - EMBRAPA de Sete Lagoas – MG. 

 A partir das avaliações genotípicas e fenotípicas foram selecionados os ma-

teriais adaptados que apresentaram as melhores produtividades e características 

agronômicas para a agroenergia, destacando-se o híbrido denominado BRS 716.  

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2000 98,00         268,00  153,00 20,00   15,00   24,00   38,00   81,00   160,00   86,00   82,00      119,00    1.144,00 

2001 146,00       337,00  124,00 128,00 103,00 31,00   25,00   16,00   53,00     70,00   197,00    221,00    1.451,00 

2002 292,00       149,00  81,00   -      211,00 -      81,00   87,00   78,00     70,00   83,00      163,00    1.295,00 

2003 508,00       258,00  170,00 69,00   52,00   59,00   13,00   55,00   60,00     151,00 137,00    100,00    1.632,00 

2004 262,00       80,00    118,00 112,00 298,00 61,00   140,00 -      8,00       312,00 212,00    230,00    1.833,00 

2005 388,00       81,00    64,00   113,00 85,00   59,00   14,00   24,00   99,00     200,00 59,00      255,00    1.441,00 

2006 320,69       464,31  218,94 19,88   53,76   21,00   25,31   10,50   98,50     112,13 108,56    333,44    1.787,02 

2007 462,24       272,17  73,44   43,39   64,83   -      142,44 -      -         100,94 143,56    121,78    1.424,79 

2008 227,79       266,00  168,71 137,04 58,96   7,84     -      41,02   24,77     75,04   86,71      95,54      1.189,42 

2009 412,54       119,58  165,21 44,88   121,13 70,75   111,50 145,88 187,58   158,08 263,63    318,56    2.119,32 

2010 355,64       172,04  192,54 41,46   16,58   13,50   32,38   -      251,78   119,89 77,06      73,50      1.346,36 

2011 264,81       227,00  288,27 95,93   -      48,25   3,33     17,70   3,30       176,76 143,56    192,45    1.461,36 

2012 323,75       76,06    127,81 82,31   93,19   247,51 9,19     -      133,06   11,06   132,75    328,25    1.564,95 

2013 196,38       247,06  143,38 87,25   89,76   119,63 48,56   -      141,06   51,00   98,88      55,56      1.278,51 

2014 116,05       181,95  135,91 31,36   51,32   4,95     69,89   8,00     167,50   55,32   245,80    188,91    1.256,95 

2015 147,54       224,23  300,50 46,04   134,35 47,04   67,27   8,73     156,58   260,92 354,77    223,85    1.971,82 

Média 262,87       192,94  159,67 73,23   82,46   49,48   36,50   25,42   95,33     114,68 138,47    176,28    1.407,34 
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O sistema de produção foi adotado de acordo com o protocolo agrícola esta-

belecido pela EMBRAPA para a cultura do sorgo biomassa e adaptado de acordo 

com as condições do local do ensaio (MAY et al., 2013).  

O ensaio foi instalado em uma área de reforma do canavial, com umidade 

adequada no solo, no espaçamento de 0,70 cm e 13 a 14 sementes por metro, utili-

zando-se a plantadeira PST3 TATU com 3,5 metro de largura e 5 linhas acoplada a 

trator de 100 c.v. e trabalhando a uma velocidade de 5 km/h.  No total de 6 dias tra-

balhados e numa área de plantio de 52,25 ha, obteve-se rendimento operacional de 

8,7 ha/dia. 

Foram efetuadas as operações de preparo de solo convencionais com grada-

gem pesada, grade aradora e nivelamento (figura 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Preparo de solo: gradagem e nivelamento 

 

A partir dos resultados das análises de solo, a correção foi efetuada com 2 to-

neladas de calcário dolomítico e a adubação de plantio com 450 kg da fórmula 4-40-

20. (tabela 5) 
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Tabela 5 - Resultados de análises químicas de solo 

Fonte: Usina Rio Vermelho 

 

 Foi efetuada a dessecação com glifosato na dosagem de 5 litros por ha objeti-

vando a eliminação de ervas daninhas e sementeiras, antes da semeadura. Foi efe-

tuado o controle de formigas cortadeiras que carregam sementes e cortam as folhas 

pondo em risco o desenvolvimento do ensaio.  

A semeadura do sorgo foi realizada logo após as chuvas utilizando-se semea-

dora pneumáticas de 5 linhas terceirizada (figura 08). As sementes foram previamen-

te tratadas com inseticida Cropstar na dosagem de 1 litro para cada 100 kg de se-

mentes para controle preventivo de pragas de solo. O controle de ervas daninhas foi 

feito em pré-emergência e pós inicial com atrasina em área total na dosagem de 2 

litros por ha, aplicados com bico leque e vazão de 200 litros por ha. Trinta dias após 

o plantio foi efetuada a adubação de cobertura com 450 kg/ha a fórmula 22 00 28 

aplicado a lanço em área total. Foi efetuado o monitoramento semanal da incidência 

de lagartas do cartucho (spodoptera) e controle químico a partir de níveis de infesta-

ção de 20% utilizando inseticidas adequados para o controle. Foram realizadas duas 

liberações de cotésia para o controle preventivo da broca diatraea saccharalis.  

 

 

 

 

Profundidade pH MO P resina S Ca Mg K Al H+Al
Soma 

Bases 

CT

C

Sat.Base

s

Sat. 

Al

g dm
-3

mg dm
-3

mmolc 

dm
-3

V% m%

0-20 5,6 14 4 4 19 11 0,5 1 14 30,5 44,5 69 3

20-40 5,2 14 7 6 18 9 1,4 0 16 28,4 44,4 64 0

0-20 4,9 15 5 7 14 9 2,0 1 17 25,0 42,0 59 4

20-40 4,5 13 3 5 12 8 1,6 2 22 21,6 43,6 50 8

0-20 5,0 12 7 5 18 10 1,8 1 18 29,8 47,8 62 3

20-40 4,9 11 5 5 15 9 2,3 1 18 26,3 44,3 59 4

0-20 5,1 11 4 6 18 9 2,5 0 17 29,5 46,5 63 0

20-40 5,0 11 5 5 17 10 2,4 1 17 29,4 46,4 63 3
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Figura 8 - Plantadeira pneumática e detalhe do disco 

Todas as operações foram feitas com equipamentos de terceiros e os valores 

aplicados de acordo com tabela local. 

 A empresa New Holland teve participação na colheita da área total e na 

realização de testes para obtenção de dados referente ao rendimento t/h e os 

principais indicadores da colhedora. O objetivo principal foi o de validar o modal de 

colheita e transporte utilizando esse tipo de equipamento. 

A forrageira utilizada foi a auto propelida, com potência de 500 HP, utilizando 

plataforma de corte Kemper convencional, largura de corte de 6 m, com capacidade 

operacional de colheita de 140 a 160 t/h. A colheita foi feita em terreno suave 

ondulado com declives e terraços, linhas plantadas em nível e corredores longos, 

com trechos frequentes de erosão e com muito acamamento de plantas; (figura9). 

As fileiras de plantas tinham o espaçamento de 0,70 m de largura, com uma 

população de 140 mil plantas/ha. Teor de umidade de colheita foi em torno de 57%, 

visando obter material picado próximo ao ponto de queima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Forrageira auto propelida, da New Holland, modelo FR 9060, em teste para a colheita   
mecânica de sorgo biomassa 
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 O transporte da biomassa até a usina foi efetuado com caminhões granelei-

ros de 25 t e 2 transbordos canavieiros adaptados tracionados por trator de 180 CV 

(figura 10). 

A biomassa foi conduzida até a usina, distante 5 km da lavoura e o valor pago 

para o transporte do sorgo biomassa foi estabelecido em acordo direto com o pres-

tador de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Colheita e descarregamento com transbordos canavieiros 

 

3.3. Realização de biometrias  

  Para análise da época de colheita, produtividade, características tecnológicas 

e fenotípicas, foram realizadas durante o ensaio 03 biometrias, coletando-se aleato-

riamente na área total, amostras em 50 pontos e em estações de 5 x 0,7 m ou 3,5 

m². Em cada ponto o material foi totalmente cortado, contando-se o número de plan-

tas, altura e peso e acamamento. De cada amostra foram separados seis colmos e 

encaminhados ao laboratório para determinações de açucares, fibra e umidade.  

As características avaliadas foram: População de plantas (Pop): número de 

plantas da parcela convertidas para hectare; Altura de plantas (AP): altura média, 

em metros, das plantas de cada parcela, medidas da superfície do solo ao ápice da 

panícula; Produção de massa verde total (PMV): determinado em kg/parcela, atra-

vés da pesagem de todas as plantas de cada parcela; Produção de massa seca total 

(PMS): determinado em kg/parcela, através da multiplicação da produção de massa 

verde total em cada época pela porcentagem de matéria seca desta biomassa; Por-

centagem de matéria seca (MS): determinado em porcentagem (%), através da reti-
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rada de uma amostra da biomassa verde das parcelas, no momento da colheita, as 

quais foram armazenadas em estufa a 65ºC por 72 horas, obtendo-se a porcenta-

gem de matéria seca, através da diferença entre os pesos secos e úmidos. Os da-

dos de PMV e PMS foram convertidos para t. ha-1. As características sólidas solú-

veis totais, Pol do sorgo e teor de fibra, foram medidos no laboratório da usina Rio 

Vermelho, a partir das amostras de cada biometria coletada no campo por época. 

Para análise dos dados foi empregado o programa Silvar V5.1. Ao final do ciclo de 

produção efetuou-se a colheita da área total, onde foram criados cenários com cus-

tos e produtividade da matéria seca posta na usina assim como inferências agroin-

dustriais relevantes para a utilização do sorgo biomassa nas caldeiras. 

 

3.4. Custos de produção  

Os custos de produção agrícola foram obtidos de acordo com a sistemática   

de apuração de custos da Usina Rio Vermelho, através da criação de centro de cus-

to específico para a apropriação das informações especificadas no campo através 

da abertura de ordens de serviço para cada operação realizada. Na mensuração dos 

custos agrícolas foram consideradas os gastos com mão de obra, insumos e moto 

mecanização nas seguintes etapas de custeio:  preparo de solo, plantio, condução 

da lavoura colheita e transporte.   

Os custos de produção foram obtidos considerando-se dois cenários possí-

veis: num primeiro cenário os custos refletiram os gastos obtidos em área de implan-

tação do canavial onde as despesas com conservação, preparo e correção de solos 

foram locadas e apropriadas para a lavoura de sorgo biomassa. 

 Num segundo cenário os custos refletiram os gastos obtidos em área de re-

forma do canavial onde as despesas com conservação, preparo e correção de solos 

foram locadas e apropriadas para a lavoura de cana de açúcar, cultura que foi insta-

lada logo após a colheita do sorgo.  

Os resultados foram analisados através de cenários de sensibilidade sobre a 

produtividade e os custos da tonelada produzida considerando que a usina venha a 

produzir a sua biomassa e também sob o ponto de vista do produtor que vende a 

biomassa para a usina, plantada em área cedida e preparada por ela. 

A transformação do custo da tonelada obtida em valor energético e o valor 

gasto na UTE com o sorgo biomassa para a geração de 01 MWh face aos preços 
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praticados no mercado de energia compôs, num cenário hipotético, um subsídio pa-

ra a tomada de decisão. 

 

3.5. Demonstração financeira  

A demonstração financeira foi apurada sob o ponto de vista do produtor que 

vende para a usina a biomassa plantada em área cedida e preparada por ela. Essa 

análise apresenta os resultados de retorno para o produtor num intervalo de preços 

estabelecido e contratado entre as partes por um período de cinco anos que corres-

ponde ao ciclo normal da lavoura de cana de açúcar.  

O critério utilizado foi o do uso da Taxa Interna de Retorno (TIR) que estabe-

lece que sempre que a mesma for superior à taxa de desconto adotada para o proje-

to, a sua execução é recomendada. Olhando isso de outra forma, se for considerada 

a taxa de desconto como o custo do capital investido no projeto, e a TIR como o re-

torno que ele oferece, faz sentido investir sempre que o retorno esperado do inves-

timento for maior do que o custo do dinheiro.  Outro método pode ser representado 

pelo Fluxo de Caixa Descontado (FCD).  Que parte do princípio de que o valor de 

um projeto depende do fluxo de caixa futuro gerado por ele, líquido de quaisquer 

investimentos realizados, necessários para que o projeto seja realizado. Uma vez 

que estes fluxos líquidos ocorrem em datas futuras distintas e, portanto, não direta-

mente comparáveis, eles são trazidos para a data atual em valor presente adotando-

se uma taxa de desconto que deve refletir o risco e o custo de oportunidade do capi-

tal que será investindo no projeto. Este valor presente líquido (VPL) representa o 

valor do projeto para o produtor ou investidor e é denominado Valor Presente Líqui-

do (VPL). A fórmula abaixo indica como obter este valor: 

VPL = FCa/(1+Tx)a + FCb/(1+Tx)b + FCc/(1+Tx)c + … Onde: 

VPL – valor presente líquido 

FC – fluxo de caixa (receitas menos investimentos e despesas operacionais) 

Tx – taxa de desconto 

a, b, c – período do projeto em anos 
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3.6. Parâmetros industriais 

A viabilidade técnica da utilização de sorgo biomassa através da queima dire-

ta nas caldeiras consiste também no estudo da análise imediata realizadas pelos 

laboratórios do IPT de SP na qual foram determinados umidade, cinzas, carbono fixo 

e voláteis e pela análise elementar para medir os percentuais dede carbono, hidro-

gênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e cloro nas amostras. As determinações analíti-

cas foram nas cinzas a 575°C de planta inteira de sorgo biomassa e foram utilizadas 

as seguintes metodologias: 

 Determinação de cinzas por gravimetria (CMQ-LAQ-PE-QI-075).  

 Análise quantitativa por espectrometria de emissão atômica de plasma e es-

pectrofotometria de absorção atômica (procedimento CMQ_LAQ_PE_QI-038). 

 Determinação de cátions e aníons por cromatografia de íons (procedimento 

CMQ-LAQ-PE-QI-091)  

Para análise de propensão à corrosão nas tubulações das caldeiras foi utili-

zado os cálculos determinados pela a Norma ASTM – C618 Composição e ASTM - 

D1857 - temperatura de fusão das cinzas.  

 O poder calorífico superior e inferior também foram determinados. As amos-

tras foram encaminhadas para laboratório de combustíveis seguindo as seguintes 

metodologias ASTM – D5865-11 A e ASTM – D3180-12 – LCL.PE 041 

Para a determinação dos teores de açúcar e sólidos solúveis (Brix e Pol) fibra 

e umidade, foram utilizados os cálculos determinados pelo CTC de acordo com a 

metodologia da CONSECANA.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O conhecimento e as práticas comprovadas na utilização do sorgo biomassa  

como combustível  para a geração de energia  em  caldeiras  de alta pressão é 

ainda inicial tanto nos aspectos agrícolas quanto nos aspectos industriais 

comparados à utilização tradicional  do bagaço de cana, cavaco de madeira, e mais 

recentemente do palhiço  advindo da colheita mecanizada. A integração de diversas 

fontes de biomassa com diferentes sazonalidades de produção e colheita representa 

um desafio e pode significar para os empresários, uma salvaguarda de segurança, 

com a diversificação da matriz tradicional de produção, a ser obtida com o aumento 

da oferta de energia renovável. 

Este capítulo visa apresentar os principais resultados e discussões sob o pon-

to de vista de produtividade agrícola, biometrias realizadas, colheita, custos de pro-

dução, aspectos econômicos e industriais como valor energético e custo da geração. 

 

 

4.1. Biometrias realizadas 

As biometrias têm como principal finalidade acompanhar a situação da lavou-

ra desde o plantio até a colheita permitindo a avaliação de aspectos agrícolas que 

interferiram no pleno desenvolvimento das plantas em todo o ciclo. Ela permite veri-

ficar as ocorrências e o potencial produtivo da cultura, definindo e validando a me-

lhor a época de colheita, considerando os teores de fibra, umidade teores de açúcar 

e principalmente produtividade da lavoura.  

Este capítulo visa apresentar resultados e as principais considerações sobre   

a evolução da lavoura de sorgo durante o seu ciclo através das biometrias realiza-

das (Figuras 11 a 14).  
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Figura 11 - Germinação 07 dias após plantio     Figura 12- Biometria aos 95 dias após plantio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 13 - Biometria aos 125 dias                           Figura 14 - Biometria aos 162 dias 

 

Os resultados obtidos com a biometria apontaram uma produtividade média 

de matéria seca na área piloto de 37,85 toneladas por hectare. Contudo, o coeficien-

te de variação foi superior a 20% (considerado alto), refletindo grande heterogenei-

dade observada na área. Vale salientar, que nestes valores não foram consideradas 

perdas na colheita estimadas em 30%. 

Na tabela 6, estão apresentados os dados coletados na área piloto referentes 

à população de plantas, altura de plantas produção de massa verde (PMV), produ-

ção de massa seca (PMS), sólidos solúveis totais (SST), Teor aparente de sacarose 

(Pol), porcentagem de umidade, porcentagem de matéria seca (MS) e teor de fibra, 

obtidos na avaliação da área piloto com sorgo biomassa. 

As colheitas foram realizadas aos 95 dias após o semeio (DAS), 125 DAS e 

162 DAS, em 20 de fevereiro, 20 de março e 27 de abril, respectivamente. Estas co-

lheitas mostram a evolução do crescimento, produção de massa verde e seca, bem 



39 
   

como a porcentagem de umidade, matéria seca, teor de fibra, sólidos solúveis totais 

(SST) e Pol na biomassa. Chama a atenção os altos valores do coeficiente de varia-

ção (superior a 20%) para as características altura de planta, peso de massa verde 

(PMV), peso de massa seca (PMS) e teores de sacarose (Pol). Este valor alto, é 

consequência da heterogeneidade ambiental observada na área piloto.  

A altura de plantas variou de 2,62m aos 95 dias após semeio (DAS), 3,70m 

aos 125DAS e 4,71m aos 162DAS (figura 15) A PMV variou de 74,46 t ha-1 aos 

95DAS, 89,46 t ha-1 aos 125DAS e 99,11 t ha-1 aos 162DAS. A PMS variou de 

13,96 t ha-1 aos 95DAS, 19,77 t ha-1 aos 125DAS e 37,85 t ha-1 aos 162DAS (figu-

ra16). A porcentagem de umidade variou de 81% aos 95DAS, 78% aos 125DAS e 

62% aos 162DAS. A porcentagem de matéria seca variou de 19 % aos 95DAS, 22% 

aos 125DAS e 38% aos 162DAS. A porcentagem de fibra variou de 14 % aos 

95DAS, 18% aos 125DAS e 29 % aos 162DAS (figura 17). O percentual de sólidos 

solúveis totais (SST) variou de 4,88 ºBrix aos 95DAS, 4,59 ºBrix aos 125DAS e 9,16 

ºBrix aos 162DAS. O Pol (sacarose) variou de 0,45% aos 95DAS, 0,85 aos 125DAS 

e 3,80% aos 162DAS (Figura 18).  
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Tabela 6 - Parâmetros estatísticos para população de plantas, altura de planta, 
produção de massa verde (PMV), produção de massa seca (PMS), sólidos so-
lúveis totais (SST), Teor aparente de sacarose (Pol), porcentagem de umidade, 

porcentagem de matéria seca (MS) 

 

 

Épocas Parâmetros População Altura PMV PMS SST Pol Umidade MS Fibra 

1ª 95 – 

DAS 

Tamanho da amostra 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Média aritmética amostral 155347 2.62 74.46 13.96 4.88 0.45 0.81 0.19 13.81 

Variância 7457772 0.00 590.25 24.07 0.07 0.02 0.00 0.00 2.73 

desvio padrão 27309 0.00 24.30 4.91 0.26 0.15 0.02 0.02 1.65 

coeficiente de variação (em 

%): 18 21.52 32.63 35.15 5.32 33.06 2.09 9.09 11.96 

amplitude total (A ou R): 108571 2.19 106.92 20.81 1.11 0.63 0.08 0.08 8.07 

Mínimo 117143 1.31 24.17 4.31 4.37 0.20 0.76 16.00 10.99 

Máximo 225714 3.50 131.09 25.12 5.48 0.83 0.84 24.00 19.06 

2ª  

125 - DAS 

Tamanho da amostra 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

média aritmética amostral 132800 3.70 89.46 19.77 4.59 0.85 78.01 21.99 17.47 

Variância 279629144 0.00 448.89 27.23 0.00 0.05 1.50 1.50 1.30 

desvio padrão 16722 0.00 21.19 5.22 0.00 0.22 1.23 1.23 1.14 

coeficiente de variação (em 

%): 13 12.70 23.68 26.40 10.25 26.28 1.57 5.58 6.54 

amplitude total (A ou R): 74285 2.30 94.63 24.98 2.79 0.99 5.45 5.45 5.41 

Mínimo 91429 2.51 57.14 11.52 3.34 0.42 75.41 19.14 14.74 

Máximo 165714 4.81 151.77 36.50 6.13 1.41 80.86 24.59 20.15 

3ª 162 - 

DAS Ver-

de  

Tamanho da amostra 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

média aritmética amostral 123543 4.71 99.11 37.85 9.16 3.80 61.71 38.29 28.96 

Variância 402913188 0.2751 497.10 80.41 1.08 2.29 18.51 18.51 14.79 

desvio padrão 20073 0.5245 22.30 8.97 1.04 1.51 4.30 4.30 3.85 

coeficiente de variação (em 

%): 16 11.14 22.50 23.69 11.32 39.88 6.97 11.24 13.28 

amplitude total (A ou R): 77143 1.93 86.91 32.64 4.22 6.59 17.19 17.19 11.61 

Mínimo 85714 3.59 63.09 21.33 6.95 1.18 53.43 29.38 24.28 

Máximo 162857 5.52 150.00 53.97 11.17 7.77 70.62 46.57 35.89 
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Figura 15 - Altura de plantas do sorgo biomassa BRS 716, avaliado aos 95, 125 e 162 dias após 
o semeio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Produção de massa verde (PMV) e produção de massa seca (PMS) do sorgo bio-
massa BRS 716, avaliado 95, 125 e 162 dias após o semeio 

 

Figura 17 - Porcentagem de umidade na biomassa, matéria seca e teor de fibra do sorgo bio-
massa BRS 716, avaliado aos 95, 125 e 162 dias após o semeio 
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Figura 18 - Sólidos solúveis totais (SST) e Teor de sacarose no caldo (Pol) do sorgo biomassa 
BRS 716, avaliado aos 95, 125 e 162 dias após o semeio 

  

Os resultados das biometrias permitem observar o potencial do híbrido esco-

lhido com ganho de altura das plantas, peso e percentual de massa verde e de mas-

sa seca. A diminuição da umidade das plantas no campo, elevados teores de fibra e 

baixos teores de açúcar são aspectos favoráveis para a utilização do sorgo biomas-

sa, como alternativa complementar ao bagaço de cana de açúcar para a queima di-

reta em caldeiras. A colheita em área total do ensaio ocorreu concomitantemente à 

terceira biometria realizada, com 162 dias após o semeio. Os resumos dos resulta-

dos obtidos nas biometrias são apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7- Resumo dos resultados obtidos das biometrias realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Produtividade do sorgo biomassa  

Este capítulo busca mostrar os principais fatores que influenciaram na redu-

ção da produção final do ensaio realizado e apresenta as recomendações para a 

obtenção de boas produtividades com a lavoura de sorgo biomassa. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

95 125 155

SST (ºBrix)

Pol sorgo (%)

Dias  Após Semeio Altura Peso  Massa Verde Peso Massa Seca Umidade Matéria Seca Fibra Brix Pol

(das) (m)  (t/ha) (t/ha) (%) % (%) (%) (%)

95 2,6 74,4 13,9 81 19 13,8 4,8 0,45

125 3,7 89,4 19,7 78 21,9 17,4 4,5 0,8

162 4,7 99,1 37,8 61,7 38,2 28,9 9,1 3,8
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Nesse contexto, é importante considerar que o cultivo do sorgo biomassa re-

presenta uma nova cadeia produtiva para o setor sucroenergético, diferente da tradi-

cional e competitiva cultura da cana de açúcar. Na maioria dos casos as unidades 

sucroenergéticas têm capacitação, foco e expertize  agrícola voltados para a 

produção de cana de açucar, onde a estrutura de  mecanização, transporte, e mão 

de obra é planejada e absorvida para atender a demanda das atividades agrícolas 

com a finalidade de abastecer a usina com a matéria prima principal. 

 A falta  de estrutura e de conhecimento específico dessa nova cadeia  faz  

com que, na maioria dos casos, as usinas partam para a contratação de serviços 

especializados de terceiros  que possuem   experiência  e  equipamentos  

disponíveis  em tempo integral para  para a implantação e condução de outras 

culturas  nas áreas  disponíveis  que ela possui. Essas terras  são representadas 

pelas áreas de reforma  do canavial,que compõe anualmente 20% da  área total das 

usinas, alem de áreas de pousio e novas áreas de expansão que  são preparadas a 

espera de novos plantios  de cana de açucar dentro  do cronograma estaabelecido 

pelas usinas. 

Fortes ventos e pancadas de chuvas com alta intensidade e de curta duração 

fizeram que o sorgo biomassa tombasse a partir de fevereiro com 125 após o se-

meio quando as plantas apresentavam a média de 3,7 metros de altura. As chuvas 

superaram a média histórica da região, de 192 mm para fevereiro e de 159 mm para 

março, atingindo 225 e 300 mm respectivamente. As áreas onde o sorgo acamou, 

coincidem também com áreas onde o sorgo não se desenvolveu normalmente. Ape-

sar do sorgo possuir raízes laterais de sustentação e a profundidade de semeio ter 

sido adequada pode-se constatar muitas reboleiras de sorgo tombado. Os colmos 

acamados desenvolveram raízes a partir das gemas do caule fixando-se ao solo 

úmido ocasionando perdas e dificultando a operação de colheita (Figura 19). A figura 

20 ilustra áreas onde o sorgo biomassa não acamou. 
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Figura 19 - Enraizamento  e reboleiras com  acamamento  de sorgo biomassa 

 

Figura 20 - Áreas sem  acamamento do sorgo biomassa 

A condição de tombamento associada a pancadas de chuvas deve ser tam-

bém investigada sob o ponto de vista de stand (número de sementes por metro e 

número de plantas por ha) mais adequado para aquela condição, considerando-se 

que o sorgo biomassa apresentou colmos mais finos o que implicou possivelmente 

na diminuição da produção e na maior possibilidade de tombamento das plantas.  A 

germinação das sementes ocorreu em média cinco dias após o semeio, mas tam-

bém mostrou-se irregular em parte da área, com plantas em estágios de desenvol-

vimento diferentes numa mesma fileira semeada no mesmo dia, podendo-se obser-

var na parcela de área onde o sorgo germinou normalmente, mas não se desenvol-

veu, resultando em plantas anãs e disformes do restante da lavoura (figura 21). 
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Figura 21 - Área de sorgo biomassa sem falhas  de germinação 

              Esta desuniformidade ocorreu em boa parte da área, mas em alguns pontos de 

reboleiras com maior intensidade. Pelo histórico da área, há relatos de aplicação do 

herbicida pré emergente Combine cujo princípio ativo estava dentro do período de 

carência para o sorgo, principalmente nos antigos carreadores, o que pode ter afe-

tado a germinação das sementes nesses locais. Essa ocorrência sugere análise 

mais ampla envolvendo os feitos residuais dos herbicidas em áreas de renovação 

sobre a germinação do sorgo. Contudo, com o avançar da cultura as diferenças en-

tre plantas foram diminuindo beneficiadas pelas chuvas e temperaturas elevadas. 

Deve-se considerar e evoluir ainda nas conclusões sobre a aplicação do her-

bicida Atrasina, aplicado para o controle de ervas em pós emergência inicial das 

plantas de sorgo, já que foram observados os efeitos de superdosagem advindos de 

duas aplicações sucessivas em uma pequena área teste de 5 ha dificultando o bom 

desenvolvimento das plantas no estágio inicial.  

Importante observar que por ter sido plantada em novembro (época de plantio 

de grãos naquela região), a lavoura teve seu ciclo diminuído em 30 dias com natural 

diminuição da produção total, haja vista que após o florescimento a lavoura diminui 

seu desenvolvimento.  

Outro importante aspecto a ser considerado como fator de redução da produ-

tividade está na prática da correção e adubação de solos. A aplicação de calcário 

recomendada pela análise de solos efetuada, foi realizada um mês antes do semeio, 

diminuindo o aproveitamento, a reatividade e os efeitos do insumo na correção do 

solo. A técnica recomenda que o calcário seja aplicado com três meses de antece-

dência, principalmente por se tratar de uma lavoura de ciclo curto. 

Embora no geral a adubação de plantio tenha sido realizada dentro da reco-

mendação, as bacias dos novos terraços construídos, onde parte da camada fértil do 

solo é retirada para a sua construção, não receberam adubação suplementar   e ne-
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cessária. O mesmo ocorreu nas áreas de antigos carreadores compactados da la-

voura de cana pré-existente e que foram gradeados e plantados figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Carreadores antigos foram gradeados e terraços reconstruídos 

O resultado da produtividade do sorgo biomassa assim como para qualquer 

cultura, está relacionado a fatores genéticos e às condições de meio ambiente e to-

do o protocolo agrícola adotado.  

A escolha do híbrido adaptado, época do semeio, práticas agrícolas adequa-

das na implantação, condução e colheita da cultura aliadas às boas condições eda-

foclimáticas garantem boas produtividades e receitas.  

Além disso, para que sejam alcançados bons resultados com a cultura do 

sorgo, as  equipes e os líderes  devem conhecer  e estar preparadas para a 

condução ddessa nova cultura. 

 O planejamento e a verificação de cada etapa  do processo é fundamental  

pois a germinação e o bom estabelecimento da lavoura é que irão influenciar as 

etapas de crescimento e todo o ciclo vegetativo ate a colheita. 

 O protocolo de manejo deverá ser cuidadosamente observado desde a 

escolha adequada da área com  bom preparo, conservação, correção e nivelamento 

dos solos para o plantio, sendo, importante conhecer o histórico de aplicação de 
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herbicidas pois o resídual de algumas moléculas poderão comprometer o 

desenvolvimento pré e pós emergente das plantas. 

A lavoura devera ser mantida no limpo e os tratos culturais deverão ser 

executados dentro dos prazos e com os produtos recomendados principalmente com 

relação ao controle de pragas que podem causar prejuízos severos e irreversíveis à 

lavoura. 

 O semeio deverá ser efetuado na época correta  entre setembro e outubro  

logo após as chuvas e boa  regulagem das semeadeiras  de modo a garantir a 

distribuição e a profundidade recomendada das sementes  e portanto o stand final 

das plantas.  

A definição da época de colheita com o acompanhamento  da umidade  

desejada,  a  escolha e o ajustes  dos equipamentos  forrageiros   para que se 

obtenha os tamanhos de partículas  não superiores a  4 centímetros  adequados  

para a queima em suspensão e não ocorram perdas na lavoura são pontos  

fundamentais  para a garantia de bons resultados.  

As operações de transporte da biomassa colhida deverão ser planejadas, 

levando em consideração os rendimentos das colhedeiras, quantidades de 

caminhões  transbordos e da distância da área plantada até área industrial que 

determinarão o custo do frete. Deve-se considerar que o raio médio  e a umidade da 

biomassa colhida representam um importante fator na densidade de carga, 

quantidade de viagens  e portanto  no preço  final pago ao transporte , parcela  com 

representação significativa no custo final da biomassa  colocada. 

 Por outro lado,  o aproveitamento e  utlização da estrutura  de  transbordos e 

caminhões por ocasião da colheita do sorgo na entre-safra, cordenadores, equipes 

de qualidade, controles, suporte da oficina, abastecimento e brigada de incendio 

podem representar ganhos  significativos, desonerando e viabilizando o sistema de 

produção desde que calendários de manutenção da frota canavieira  sejam 

antecipadamente  planejados  para  tal finalidade. 

Deve-se ressaltar  aqui a importancia da condução da lavoura nos primeiros 

cincoenta dias após o semeio, onde os cuidados com o controle de pragas e  

apicações de inseticidas são frequentes  e decisivos  para e bom desenvolvimento  e 

produtividade das plantas 
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4.3.  Colheita e transporte do sorgo biomassa  

A lavoura do sorgo biomassa é totalmente mecanizada e na maioria das 

operações, o plantio e cultivo utilizam os mesmos equipamentos usados para sorgo 

granífero e forrageiro. Porém para a colheita, existem poucas forrageiras no 

mercado bem como registros e informações das mesmas, haja visto que o sorgo 

biomassa apresenta características fenotípicas como altura, densidade, e volume de 

massa que difere das demais espécies de sorgo colhidas com forrageiras 

convencionais de silagem. 

 No caso de forrageiras auto propelidas utilizadas atualmente, o espaçamento 

recomendado entre as linhas de 0,70 cm permite que a colheita seja feita tanto no 

sentido da linha como no sentido transversal porque a plataforma de corte permite a 

entrada das plantas no sistema sem derruba-las lateralmente o que dificultaria a 

operação e ocasionaria perdas na lavoura. 

Na operação deve-se atentar para a velocidade de deslocamento dessas 

colhedoras que deve ser estabelecida para evitar o embuchamento da biomassa 

cortada, na entrada do cilindro. Essa capacidade de processar o material colhido por 

unidade de área é indicada no manual de uso do equipamento e muitas vezes a 

alternativa para evitar paradas por embuchamentos consiste na redução da 

velocidade de deslocamento da colhedora em locais   de elevado volume de 

biomassa (MAY et al., 2013).  

Foram realizados testes em parceria com a New Holland, visando o uso de 

uma forrageira adequada para a colheita e utilização em grandes extensões de área 

produtiva e para se conhecer os coeficientes técnicos, que servirão de referência 

para a colheita mecânica como: capacidade operacional (t/h); velocidade de trabalho 

(km/h); consumo de combustível (l/h) e eficiência de campo. 

As avaliações realizadas com a Forrageira FR 9060 apresentaram um grande 

potencial para colheita mecânica do sorgo biomassa podendo alcançar valores de 

eficiência próximos de 80%, limite superior recomendado tecnicamente em áreas 

com a cultura do sorgo bem desenvolvida e com características ergonômicas das 

plantas bem eretas e com baixo índice de tombamento.  

Devido ao volume de massa verde da cultura quantidade de biomassa 

tombada e também volumes de ervas no interior da lavoura, a forrageira precisou de 

modificações para evitar embuchamentos constantes.  
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As modificações realizadas na plataforma Kemper, com a colocação de 

anteparos, para direcionamento das plantas evitando tombamento em cima da 

cabine do operador, ajudando no direcionamento da planta para o disco de corte, 

foram bem eficientes e aprovadas nos testes.  

A plataforma de colheita Kemper não mostrou ser eficiente para recolher 

plantas acamadas e quebradas, o que ocasionou perdas consideráveis de 

plantas (figura 23). Esse tipo de plataforma não permite um corte da planta rente 

ao solo, ficando de 15 a 20 cm de colmo no campo, pelo fato de  ter  na parte 

inferior de sua  plataforma de corte uma  caixa de transmissão de engrenagens, 

forçando-a a trabalhar nesta altura em relação ao chão; Isso  representa  perdas  

de biomassa na lavoura (figura 24).A melhor faixa de velocidade de trabalho para 

colheita de sorgo biomassa foi de  3 a 3,5 km/h e a  média de consumo horário 

de diesel, trabalhando na velocidade média de 3,5 km/h e produtividade média de 

32 t/h,  foi de 100,5 l/h  considerado  muito elevado pelo fabricante. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 23 - Perdas na colheita em áreas de reboleira com acamamento do sorgo bio-

massa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Altura do corte basal com forrageira auto propelida 

Para maior eficiência operacional da forrageira as operações de preparo e 

nivelamento de solo deveriam ser   adequados, possuir linhas de plantas contínuas, 

com uma pequena percentagem de plantas camadas e quebradas. Em todas as 
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áreas onde a cultura estava com estas características, a máquina conseguiu 

desenvolver uma eficiência próxima da recomendação do fabricante, entre 140 a 

160 t/h. 

Para atender à colheita mecânica do sorgo biomassa foram disponibilizadas 

três carretas transbordos, de 8t, e três caminhões graneleiros, sistema esse 

equilibrado para o bom aproveitamento da colhedora de forma que a mesma não 

parasse de colher permitindo uma eficiência de campo de 73,35%.  Um estudo de 

movimento e tempo foi novamente aplicado para se conhecer a eficiência 

operacional da forrageira no campo e de toda a infraestrutura de transporte 

envolvida, para a retirada do material colhido do campo. 

Vale ressaltar que o sistema de pagamento do transporte de cana de açúcar é 

prática tradicional e consolidada do setor sucroenergético, com o uso de tabelas de 

frete pré-estabelecidas e publicada pelas usinas, onde os valores   a serem pagos 

são definidos em reais por tonelada de cana transportada por viagem, para cada 

distância percorrida. No caso do sorgo biomassa, não existe uma política de frete 

com tabelas bem definidas, por se tratar de biomassa em desenvolvimento, com teo-

res de umidade e densidade de carga diferentes da cana de açúcar e do bagaço de 

cana. Considerando esses fatos o valor pago para o transporte do sorgo biomassa 

passa a ser definido em acordos entre os prestadores de serviço e a usina, conside-

rando-se a densidade de carga e distancia da lavoura até a indústria. 

 

4.4. Custos de produção  

O levantamento dos custos de produção obtidos na instalação do ensaio 

compõem os dados para a análise econômica da utilização do sorgo biomassa com 

fins energéticos. Na mensuração dos custos agrícolas foram consideradas os gastos 

com mão de obra, insumos e moto mecanização nas etapas de custeio:  preparo de 

solo, plantio, condução da lavoura colheita e transporte.  

Os resultados apurados representam os custos de produção da usina em ter-

ras destinadas ao plantio de cana de açúcar, e não contemplam a remuneração da 

terra e taxas de administração. 

Os custos de produção foram apurados considerando-se dois cenários possí-

veis: num primeiro cenário os custos refletiram os gastos obtidos em área de implan-

tação do canavial onde as despesas com a conservação, preparo e correção de so-
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los foram locadas e apropriadas para a lavoura de sorgo biomassa (tabela 8). A figu-

ra 25 ilustra a distribuição dos gastos nesse cenário.  

Num segundo cenário os custos refletiram os gastos obtidos em área de re-

forma do canavial onde as despesas com o conservação, preparo e correção de so-

los foram locados e apropriadas para a lavoura de cana de açúcar, cultura que foi 

instalada logo após a colheita do sorgo (tabela 9). 

 Essa apropriação passa a ser interessante a medida em que o sorgo pode 

ser plantado em áreas de pousio ou logo após o ciclo produtivo da cana de açúcar, 

suprimindo assim as operações de sistematização, conservação, correção e do 

completo preparo de solo que são incorporadas à cultura subsequente. A figura 26 

ilustra as distribuições dos gastos nesse cenário. 
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Tabela 8 - Cenário 01: Custos totais em área de implantação do canavial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROD. OBTIDA  - (T/HA) ÁREA(ha) 52,25 UMIDADE 56,68%

34,09

ITENS QTD TOTAL UNIDADE 
CUSTO UNIT. 

(R$)

CUSTO R$ 

/ ha
TOTAL (R$) % CUSTO

1- SEMENTES

Semente fiscalizada 8,0 Kg 35,00 280,00 14.630,00 8,37%

Subtotal 8,000 0,000 35,000 280,000 14630 8,37%

2 - FERTILIZANTES

Adubo de Plantio (08-28-16) 21.000,000 kg 1,35 540,57 28.245,00 16,16%

Adubo de Cobertura  (22-00-28) 26.000,000 kg 1,20 594,64 31.070,00 17,77%

Calcário Dolomítico 86.212,500 kg 0,02 37,95 1.982,89 1,13%

Subtotal 133.212,500 0,000 2,563 1.173,165 61.297,888 35,07%

3 - HERBICIDAS

Glifosato (Dessecante) 336,25 lt 10,46 67,31 3.517,18 2,01%

Espalhante adesivo 4,03 lt 39,00 3,01 157,17 0,09%

Atrazina 139,56 lt 10,00 26,71 1.395,60 0,80%

Subtotal 479,840 0,000 59,460 97,032 5.069,945 2,90%

4 - INSETICIDAS

Cotésia 554,0 cp 3,30 34,99 1.828,20 1,05%

Engeo Pleno 13,00 lt 90,63 22,55 1.178,21 0,67%

Keshet 25 EC 11,0 lt 26,30 5,54 289,30 0,17%

Lorsban 32,00 lt 19,60 12,00 627,20 0,36%

Altacor 3,10 lt 850,00 50,43 2.635,00 1,51%

Espalhante adesivo 6,40 lt 39,00 4,78 249,60 0,14%

Subtotal 619,500 0,000 1.028,831 130,287 6.807,508 3,89%

5 - OPERAÇÕES PREPARO DE SOLO  

 Construção de Terraço 1.925,00 mts 1,80 66,32 3.465,00 1,98%

1ª Gradagem Intermediaria 52,25 ha 68,58 68,58 3.583,31 2,05%

2ª Gradagem Intermediaria 52,25 ha 68,58 68,58 3.583,31 2,05%

Aração 52,25 ha 122,48 122,48 6.399,58 3,66%

Grade Niveladora 52,25 ha 42,50 42,50 2.220,63 1,27%

Subtotal 2.134,000 0,000 303,940 368,456 19.251,815 11,01%

5 - OPERAÇÕES MECANIZADAS 

Semeio 52,25 ha 54,00 54,00 2.821,50 1,61%

Pulverização Terrestre herbicida 52,25 ha 39,90 39,90 2.084,78 1,19%

Pulverização Terrestre inseticida 156,75 ha 35,00 105,00 5.486,25 3,14%

Pulverização Terrestre  dessecante 67,25 ha 36,75 47,30 2.471,44 1,41%

Pulverização Aérea inseticida 52,25 ha 23,50 23,50 1.227,88 0,70%

Distribuição de Fertilizante cobertura 104,50 ha 31,50 63,00 3.291,75 1,88%

Levantamento lagartas 52,25 ha 15,86 16,92 884,16 0,51%

Distribuição de calcário 52,25 ha 36,75 36,75 1.920,19 1,10%

Subtotal 589,75 0,00 273,26 386,37 20.187,94 11,55%

6 - COLHEITA 

Corte Forrageiro 1.781,07 t 10,47 356,90 18.647,80 10,67%

Transbordo 1.781,07 t 5,00 170,44 8.905,35 5,09%

Transporte ( 5 km) 1.781,07 t 11,23 382,80 20.001,42 11,44%

Subtotal 5.343,21 0,00 26,70 910,14 47.554,57 27,21%

TOTAL GERAL 3.345,45 174.799,66 0,89

R$/t 98,14

R$/ha 3.345,45

t/ha 34,09

CUSTOS 
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Figura 25 - Distribuição dos custos em R$/ha e em % - Plantio de sorgo em área de implanta-
ção 
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Tabela 9 - Cenário 02: Custos totais em área de reforma do canavial 

 

 

PROD. OBTIDA  (T/ha) ÁREA (ha) 52,25 UMIDADE 56,68%

34,09

ITENS QTD TOTAL UNIDADE 
CUSTO UNIT. 

(R$)

CUSTO R$ 

/ ha
TOTAL (R$) % CUSTO

1- SEMENTES

Semente fiscalizada 8,0 Kg 35,00 280,00 14.630,00 9,53%

Subtotal 8,000 0,000 35,000 280,000 14630 9,53%

2 - FERTILIZANTES

Adubo de Plantio (08-28-16) 21.000,000 kg 1,35 540,57 28.245,00 18,39%

Adubo de Cobertura  (22-00-28) 26.000,000 kg 1,20 594,64 31.070,00 20,23%

Subtotal 47.000,000 0,000 2,540 1.135,215 59.315,000 38,63%

3 - HERBICIDAS

Glifosato (Dessecante) 336,25 lt 10,46 67,31 3.517,18 2,29%

Espalhante adesivo 4,03 lt 39,00 3,01 157,17 0,10%

Atrazina 139,56 lt 10,00 26,71 1.395,60 0,91%

Subtotal 479,840 0,000 59,460 97,032 5.069,945 3,30%

4 - INSETICIDAS

Cotésia 554,0 cp 3,30 34,99 1.828,20 1,19%

Engeo Pleno 13,00 lt 90,63 22,55 1.178,21 0,77%

Keshet 25 EC 11,0 lt 26,30 5,54 289,30 0,19%

Lorsban 32,00 lt 19,60 12,00 627,20 0,41%

Altacor 3,10 lt 850,00 50,43 2.635,00 1,72%

Espalhante adesivo 6,40 lt 39,00 4,78 249,60 0,16%

Subtotal 619,500 0,000 1.028,831 130,287 6.807,508 4,43%

5 - OPERAÇÕES MECANIZADAS 

Semeio 52,25 ha 54,00 54,00 2.821,50 1,84%

Pulverização Terrestre herbicida 52,25 ha 39,90 39,90 2.084,78 1,36%

Pulverização Terrestre inseticida 156,75 ha 35,00 105,00 5.486,25 3,57%

Pulverização Terrestre  dessecante 67,25 ha 36,75 47,30 2.471,44 1,61%

Pulverização Aérea inseticida 52,25 ha 23,50 23,50 1.227,88 0,80%

Distribuição de Fertilizante cobertura 104,50 ha 31,50 63,00 3.291,75 2,14%

Levantamento lagartas 52,25 ha 15,86 16,92 884,16 0,58%

Distribuição de calcário 52,25 ha 36,75 36,75 1.920,19 1,25%

Subtotal 589,75 0,00 273,26 386,37 20.187,94 13,15%

6 - COLHEITA 

Corte Forrageiro 1.781,07 t 10,47 356,90 18.647,80 12,14%

Transbordo 1.781,07 t 5,00 170,44 8.905,35 5,80%

Transporte ( 5 km) 1.781,07 t 11,23 382,80 20.001,42 13,02%

Subtotal 5.343,21 0,00 26,70 910,14 47.554,57 30,97%

TOTAL GERAL 2.939,04 153.564,96 1,00

R$/t 86,21

R$/ha 2.939,04

t / ha 34,09

CUSTOS
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Figura 26 - Distribuição dos custos em R$/ha e em % - Plantio de sorgo em área de reforma do 
canavial 

Observa-se que o peso e percentual de massa verde e de matéria seca avali-

ados nas biometrias realizadas apresentaram produtividade média de 99 toneladas 

de matéria verde e 38 toneladas de matéria seca por hectare, bastante superior à 

obtida com a colheita da área total de 34 toneladas por ha, colhidos com umidade de 

56,68% o que representa 15 toneladas de matéria seca por ha. 

 O fato do semeio ter sido realizado em novembro devido ao aguardo das 

chuvas na região, teve o seu ciclo diminuído em 30 dias com o florescimento iniciado 

em março quando a lavoura diminui o seu desenvolvimento vegetativo prejudicando 

a produção final da lavoura. 

 A baixa produtividade foi determinante para o aumento dos custos de produ-

ção, afetada pelo elevado índice de perdas na colheita estimada em 30% ocorridas 

principalmente devido ao acamamento de plantas, altura do corte basal, regulagem 

e operação da forrageira e falhas no stand de plantas. 

O resumo dos dados de custo de produção apurados e produtividades obtidas 

são apresentadas na tabela 10. 
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Tabela 10 - Custos de produção e produtividades obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O custo de produção está diretamente ligado ao volume de produção colhida 

ao final do ciclo da lavoura. A produtividade potencial da lavoura de sorgo biomassa 

é perfeitamente possível de ser alcançada desde que os problemas de natureza 

agronômica que abrangem o preparo de solo, tratos culturais, controle de pragas e 

colheita sejam   observados e solucionados dentro da curva de aprendizagem dessa 

nova e emergente cadeia produtiva. 

A produtividade potencial de 80 t/ha de massa verde pode ser atestada pelos 

resultados da biometria. Os resultados obtidos nessa avaliação realizada aos 162 

dias juntamente com a colheita, mostraram produtividades de 99 toneladas de mas-

sa verde por com umidade de 61,71% e 37,8 toneladas de matéria seca sem consi-

derar perdas e plantas acamadas dentro das estações amostradas. Considerando-

se esse fato e levando-se a produtividade obtida na biometria para os mesmos teo-

res de umidade   da colheita final de 56,68t/há, podemos atestar o potencial produti-

vo da cultura de sorgo biomassa. Esse potencial é também relatado em diversos 

ensaios realizados anteriormente pela EMBRAPA. 

A variação dos custos de produção da usina em função do aumento da produ-

tividade, mantendo-se as mesmas condições do ensaio e sem valores de arrenda-

mento e administração, são apresentadas na tabela 11. 

 

 

Data de plantio 17/11/2015

 Data de colheita 23/04/2015

Ciclo de produção (dias) 162

Área colhida (ha) 52,25

Produção obtida (t) 1781.07 

Produtividade de massa verde (t/ha) 34,09

Produção de matéria seca(t/ha) 14,77

Umidade (%) 56,68

Custo de produção   da lavoura em área de implantação (R$/ha) 3.345,45

Custo de produção da lavoura   em área de reforma  (R$/ha) 2.939,04

Custo da tonelada  em área de implantação (R$/t) 98,14

Custo da tonelada  em área de  reforma (R$/t) 86,21
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Tabela 11 - Variação no custo próprio de produção da usina em função da pro-
dutividade da lavoura 

 

4.5. Demonstração financeira 

 A demonstração financeira foi apurada sob o ponto de vista do produtor que 

vende para a usina a biomassa plantada em área cedida e preparada por ela.  

Essa análise   apresenta os resultados de retorno para o produtor num inter-

valo de preços pagos pela usina para a biomassa entregue, num horizonte de cinco 

anos que corresponde ao ciclo normal da lavoura de cana de açúcar.   

As despesas do produtor se referem a gastos com a implantação, condução e 

colheita da lavoura, compreendendo a aquisição de sementes, fertilizantes, herbici-

das e inseticidas além dos gastos com os serviços mecanizados, transporte, colheita 

e arrendamento. O valor do arrendamento foi estabelecido em R$ 250,00 por hecta-

re ano, valor proporcional ao período de uso da terra, tomando-se como base o valor 

pago pelos arrendamentos destinados à cultura da cana de açúcar na região de 

Dracena – SP. As despesas administrativas foram estimadas em 10% sobre o custo 

operacional. A receita líquida foi obtida com a dedução e com o crédito   do PIS 

/COFINS sobre a receita bruta e sobre as despesas respectivamente. O ICMS não 

incide sobre biomassa para obtenção de energia no estado de SP. 

Para o cálculo do valor presente (VPL) adotou-se a taxa de desconto de 10%.  

(tabela12) 

 

Produtividades Implantação Reforma 

t/ha R$/t R$/t

34,09* 98,14 86,21

35 95,58 83,97

40 83,64 73,48

45 74,34 65,31

50 66,91 58,78

55 60,83 53,44

60 55,76 48,98

65 51,47 45,22

70 47,79 41,99

75 44,61 39,19

80** 41,82 36,74

* Produtividade obtida na colheita  

** Produtividade Potencial 
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Tabela 12 - Demonstração financeira 

 

 

 

 

 

Receita Bruta -       4.000         4.000         4.000         4.000         4.000  

Produção esperada

t/ha -       50              50              50              50              50       

 Valor  venda  biomassa R$/t 80                        R$/t 80              80              80              80              80       

55% de umidade

152      (98)             (98)             (98)             (98)             (250)    

 (-) ICMS 0,0% -       -             -             -             -             -      

 (-) PIS/COFINS 9,25% -       (370)           (370)           (370)           (370)           (370)    

 (+) ICMS 18,0%

 (+) PIS/COFINS 9,25% 152      272            272            272            272            120     

Receita Líquida 152      3.902         3.902         3.902         3.902         3.750  

Custos e despesas (1.893)  (3.189)       (3.189)       (3.189)       (3.189)       (1.297) 

Sementes (280)     (280)           (280)           (280)           (280)           -      

Fertilizantes (1.135)  (1.135)       (1.135)       (1.135)       (1.135)       -      

Herbicidas (97)       (97)             (97)             (97)             (97)             -      

Inseticidas (130)     (130)           (130)           (130)           (130)           -      

Operações mecanizadas -       (386)           (386)           (386)           (386)           (386)    

Colheita e transporte -       (910)           (910)           (910)           (910)           (910)    

Arrendamento da terra (250)     (250)           (250)           (250)           (250)           -      

Lucro Bruto (1.741)  713            713            713            713            2.453  

Outras Despesas (189)     (319)           (319)           (319)           (319)           (130)    

Administrativas 10,0% Sobre o custo op. (189)     (319)           (319)           (319)           (319)           (130)    

-       -             -             -             -             -      

(1.930)  394            394            394            394            2.324  

Margem (%) 10% 10% 10% 10% 62%

IR/CSLL <= R$ 200> R$ 200 -       (95)             (95)             (95)             (95)             (558)    

IR 15% 25% -       (59)             (59)             (59)             (59)             (349)    

CSLL 9% 9% -       (35)             (35)             (35)             (35)             (209)    

Lucro Líquido (1.930)  299            299            299            299            1.766  

Margem (%) 8% 8% 8% 8% 47%

Venda (R$/t) 80                        

50                        

RESULTADOS ECONÔMICOS PARA O PRODUTOR RURAL

TIR  11,71%

Valor presente (R$/ha) 14.087 

Valor presente (R$/t) 89,9     

Taxa de desconto 10,00%

Tonelada úmida - área de reforma

Deduções (PIS/COFINS/FUMRURAL)

Lucro Operacional (EBITDA)

PREMISSAS ADOTADAS 

Produtividade Obtida  (tmu/ha.ano)
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A taxa de retorno do produtor em função do valor pago pela tonelada de biomassa 

entregue na usina contempla produtividades entre 34 toneladas por hectare, obtidas 

na colheita do ensaio, até 80 toneladas técnica e agronomicamente possíveis de 

serem atingidos. O Valor pago pela usina ao produtor pela biomassa variou de 

R$70,00 a R$140,00 por tonelada entregue. A TIR resultante para o produtor cor-

responde à TIR real sem considerar a inflação. 

Os ganhos tornam-se expressivos com melhores produtividades consideran-

do- se o potencial do híbrido, boas práticas agrícolas e diminuição das perdas ob-

servadas na colheita do ensaio, estimadas em 30 %. Esses ganhos potenciais são 

atestados pelo ensaio de biometria efetuado, pela literatura e por outros ensaios rea-

lizados pela EMBRAPA. (tabela 14) 

 

Tabela 13 - Taxa de retorno ao produtor em função do valor pago pela tonelada 
de biomassa entregue x produtividades 
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130 7,8% 28,2% 56,8% 104,1% 151,0% 197,6% 244,1%

140 19,4% 41,0% 71,5% 122,2% 172,5% 222,6% 272,7% V
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Tabela 14 - Variação no custo de produção de terceiros em função da produti-
vidade da lavoura 

Produtividade Área de reforma  

t/ha R$/t 

34,09* 102,9 

40 87,7 

50 70,2 

60 58,5 

70 50,1 

80** 43,8 

  

*Produtividade obtida na colheita 

**Produtividade potencia  

 

4.6.  Aspectos industriais  

A utilização do sorgo biomassa como combustível tem sido pouco analisado 

sob o aspecto industrial no que se refere principalmente às características químicas.  

Nesse sentido, a utilização do sorgo biomassa para a geração de bioenergia  

deve levar em consideração a elevada quantidade de cloro e de álcais presentes de 

modo geral nas gramíneas de ciclo anual, que causam corrosão e produzem  

incrustações nas tubulações das caldeiras, diminuindo sua vida útil e trazendo 

significativos gastos anuais com limpeza química e substituição de estruturas. Esse 

fato não é observado com a utilização do bagaço, uma vez que a cana, ao passar 

pelo processo de embebição nos ternos de moagem, tem os sais “lavados “ no 

processo de extração do caldo, não causando dessa forma prejuizos com 

incrustações e corrosões nas tubulações.  

Testes em laboratório foram realizados para estudar o tipo de depósito de 

sais e a ocorrência dos mesmos, para a determinação da quantidade desse combus-

tível que poderia ser utilizada sem danos estruturais para as caldeiras e, consequen-

temente, evitando prejuízos econômicos, considerando os altos investimentos no 

sistema de utilidades para cogeração nas usinas ou termelétricas (MILLES et al.; 

1995). A presença de álcalis nas cinzas de biomassa combustível produzida em cul-

turas anuais podem criar incrustações em caldeiras convencionais, mesmo com a 



61 
   

utilização de solventes e aditivos, segundo o National Renewable Energy Laboratory 

(MILLES et al.;1995)   

Trabalhos indicam um consenso de que, em caldeiras modernas que operam 

com altas temperaturas, as elevadas concentrações de cloro e de potássio existen-

tes na biomassa potencializam a ocorrência de corrosão. Eles apontam que o pro-

blema da corrosão está associado principalmente ao cloro que se transforma em gás 

clorídrico e acelera o processo de corrosão, resultando no aumento da oxidação, 

desgaste das tubulações e ataques no interior das caldeiras. O acúmulo do gás clo-

rídrico derivado da combustão pode causar também o aumento na sulfitação da 

água gerando corrosão principalmente nos tubos do superaquecedor, que trabalham 

em condições mais severas de temperatura. (MILTNER et al.;2006; NILSEN et 

al.;2000) 

 O aumento de SO2 causa a formação de depósitos intra alcalinos de sulfita-

ção e liberam gás clorídrico para a superfície do metal. Nesse caso a temperatura da 

superfície do metal reforça a corrosão formando os depósitos nas partes fundidas. A 

presença de álcalis e sais clorídricos pode ser a causa da aceleração da corrosão e 

da diminuição do ponto de fusão dos sais. Nas caldeiras, temperaturas de fusão das 

cinzas inferiores a 1075°C são desfavoráveis porque amolecem as cinzas já que as 

temperaturas na fornalha podem atingir valores de até 1200 °C. O amolecimento das 

cinzas é prejudicial à caldeira porque causa principalmente dois problemas: a forma-

ção de pedras da fornalha e a aderência de material na parede dos tubos (slaging e 

fouling). Esses depósitos, além de prejudicar a troca de calor, são catalisadores da 

corrosão. Os componentes que favorecem a corrosão são o Cloro, Enxofre, Adidos 

Alcalinos como Ca, Mg, Na2O, K2O (MILLES. et al.;1992).   

Os resultados obtidos da análise de sorgo biomassa colhidas no ensaio (tabe-

la 15) apresentam elevados teores de álcalis, principalmente o potássio e o sódio, 

que são importantes potencializadores de fouling e slaging e reduzem a temperatura 

de fusão das cinzas. Por outro lado, óxidos de Magnésio, Cálcio e Alumínio, esses 

dois últimos na forma de calcário e bauxita respectivamente, aumentam o ponto de 

fusão das cinzas e são alguns dos aditivos que podem ser utilizados nas caldeiras, 

para mitigar os efeitos dos álcalis contidos na biomassa. Esses efeitos nocivos estão 

presentes também   em outras biomassas como por exemplo a palha de cana, com 

menor gravidade para o cavaco de eucalipto. O bagaço de cana possui potássio e 

sílica, mas não apresenta problemas de corrosão porque o cloro e grande parte do 
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potássio e demais sais são retirados durante da extração do caldo e embebição com 

água durante a moagem.  

Sem esse conhecimento, a queima do sorgo biomassa compromete a vida útil 

das caldeiras, e ocasiona incrustações e danos às tubulações das mesmas (figura 

27). Dessa forma, sugere-se então que devam ser analisados e conhecidos os teo-

res de umidade e os teores de cloro, sílica e outros sais, antes da queima direta e 

em escala nas caldeiras. Misturas de sorgo biomassa e de bagaço poderão ser tes-

tados na alimentação das mesmas caldeiras, assim como aferidos os teores de umi-

dade e os teores de cloro, sílica e outros sais, antes da queima direta nas mesmas. 

O blend deve ser estudado com cautela, porque, a depender da caldeira e da opera-

ção, o balanço ou o percentual de cada biomassa, cloro e álcalis podem prejudicar o 

rendimento das mesmas. Os fabricantes de caldeiras definem as especificações 

técnicas e a qualidade do combustível a ser utilizado a fim de obter-se os melhores 

resultados sob o ponto de vista de troca térmica, combustão e vida útil dos equipa-

mentos. As usinas modernas já possuem caldeiras flexíveis, ou seja, projetadas para 

queimar vários tipos de biomassa, e contam com todo o equipamento necessário 

para cogerar e exportar energia para a rede. Também a umidade e o tamanho de 

partícula do material que  entra  nas caldeiras para queima em suspensão deve ser  

adequado para que as partículas queimem completamente em suspensão e 

proporcionem o máximo de liberação de calor durante o processo de combustão.  
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Figura 27- Corrosão e incrustação de sais em tubulação de caldeiras causados por cloro e 
alcalinos contidos na biomassa 

Dentre os fatores que podem influenciar  no processo de  geração de  

energia, o teor de umidade  é considerado de grande relevancia. É desejável  que  a 

biomassa submetida  a processos de combustão possua baixos teores de umidade, 

para que  o balanço energético do processo de conversão não seja impactado 

negativamente. 

 Embora o sorgo biomassa possa ser colhido com umidade em torno de 55%, 

compatíveis com as nescessidades da maioria das caldeiras, deve-se  levar em 

conta a recepção e o seu armazenamento nos depósitos  dedicados ao bagaço da 

cana de açúcar, quando o mesmo não é queimado diretamente nas caldeiras. As 

dificuldades operacionais para a recepção, armazenamento e misturas junto ao  

monte de bagaço usinas deverão ainda ser melhor equacionadas, considerando- se 

principalmente as diferentes características de composição de fibras e açucares de 

cada  material depositado. A umidade média obtida no ensaio foi de 56,68% e a 

mesma pode ser reduzida por meio de secagem pós colheita, com o revolvimento 

mecanico  in natura no páteo da usina. 
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Tabela 15 - Resultados de análises químicas do sorgo biomassa 

Determinação Teor (%) 

Alumínio (em Al2O3) 0,26 +/- 0,01 

Cálcio (em CaO) 7,2 +/- 0,2 

Ferro (em Fe2O3) 3,9 +/- 0,1 

Fósforo (em P205) 3,1 +/- 0,7 

Magnésio (em MgO) 4,6 +/-0,1 

Manganês (em MnO) 0,066 +/- 0,001 

Potássio (em K2O) 43 +/- 1 

Sódio (em Na20) 0,077 +/- 0,009 

Silício (em SiO2) 30 +/- 2 

Titânio (em TiO2) 0,020+/- 0,002 

Cloreto (em Cl) 0,296 +/- 0,002 

Fonte: IPT – Laboratório de análises químicas CMQ 

 

4.7. O valor energético da biomassa  

O conhecimento do valor energético do combustível amplia a análise sobre a com-

petitividade do sorgo biomassa com outros combustíveis a partir do custo da tonela-

da adquirida ou produzida. Ele representa o valor da energia contida no combustível 

adquirido e é obtido pela divisão do preço da tonelada da biomassa utilizada pelo 

poder calorifico inferior da matéria seca que essa biomassa apresenta, conforme a 

seguinte equação: 

 

Valor energético da biomassa (R$/MJ/t) = Preço da biomassa (R$/t) / PCI (MJ/t) 

 

O conceito de poder calorífico permite compreender a disponibilidade de 

energia contida na biomassa (HUGOT,1977). O poder calorífico superior (PCS) ex-

pressa toda a quantidade de energia liberada durante o processo de combustão, 

inclusive aquela energia demandada para evaporar a água higroscópica e a água 

formada no processo de combustão do hidrogênio contido na biomassa. O Poder 

Calorífico Inferior (PCI) por sua vez, é determinado a partir do poder calorifico supe-

rior (PCS) e despreza toda aquela energia equivalente à encontrada na condensa-

ção dos gases vaporizados no processo de combustão, os quais são perdidos na 

prática, pois são considerados tecnicamente irrecuperáveis. O PCI é uma medida do 
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calor efetivamente possível de ser utilizado como matéria-prima combustível expres-

sa em Kilojoules por Kilograma - KJ/kg ou em Kilojoules por metro cúbico- KJ/m3.  

O Poder calorífico inferior do sorgo biomassa foi determinado em bombas ca-

lorimétricas e por análises cujos resultados são apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Resultados do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes 

 Determinação Teor (%) 

Dados na Base Seca 

Carbono Fixo - % massa 19,5 

Carbono - % massa 45,6 

      Hidrogênio - % massa 6,02 

      Nitrogênio - % massa  0,2 

Cinzas - % massa 5,8 +/- 1,7 

Enxofre total - % massa < 0,1 

Materiais voláteis % massa 74,7 

Oxigênio - % massa  42,38 

Poder calorífico - MJ/kg  
 

     Superior  18 

     Inferior 16,7 

PCI na massa seca (Kcal/kg) 3987,96 

NOTA: 1 MJ/kg= 238,8 Kcal/kg 

Fonte: IPT – Laboratório de combustíveis e lubrificantes – LCL 

 

Os valores da tonelada do combustível entregue na usina, e o valor energéti-

co do sorgo biomassa em comparação ao bagaço, palha e eucalipto utilizado para a 

geração de eletricidade na forma de combustão direta são apresentados na tabela 

17. 
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Tabela 17 - Cálculo do Valor Energético do Combustível 

 

No ensaio realizado, observa-se que com os preços obtidos de R$ 86,21/t em 

áreas de reforma e de R$ 98,14/t em áreas de implantação, o uso   do sorgo bio-

massa é mais competitivo do que a utilização do eucalipto sob o ponto de vista do 

valor energético, mas inferior ao bagaço de cana, palha, com base no poder calorífi-

co inferior e os preços   dessas biomassas obtidos a partir de fornecedores no mer-

cado local (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Valor energético comparativo entre biomassas 

BIOMASSA PCI (MJ/T)  R$/T R$/MJ R$/MM BTU US$/MMBTU

Bagaço de cana 16,90 60,57 3.584,11 3,40 0,87

Palha de cana 14,80 70,57 4.768,34 4,52 1,16

Eucalipto 18,60 145,00 7.795,70 7,39 1,89

Sorgo  em área de reforma 16,70 86,21 5.162,28 4,89 1,25

Sorgo em área de implantação 16,70 98,14 5.876,65 5,57 1,43

*Poder Calorífico Inferior - Fonte IPT

*** Conversão MJ para MMBTU 0,000947817

**** Conversão US$ 3,9

** Preço da Biomassa - Fonte : Pequisa de Mercado Local 

* Potencial : 55,76 R$/t (implantação)

** Potencial : 48,98 R$/t (reforma)
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Considerando-se o potencial de produção do sorgo biomassa de 80 toneladas 

por hectare, obtido na biometria realizada e em outros ensaios realizados, o custo de 

produção do sorgo biomassa passa a ser R$36,74/t em área de reforma e R$ 41,82/t 

em área de implantação. Esse resultado coloca o sorgo biomassa como combustível 

bastante competitivo em relação às demais biomassa usualmente utilizadas pelo 

setor (Figura 28). 

O conceito de valor da energia auxilia a tomada de decisão e permite concluir 

que o aumento da produtividade e consequentemente a redução do custo da tonela-

da produzida do sorgo biomassa em decorrência da adoção de boas práticas agríco-

las e do domínio   do conhecimento sobre essa nova cadeia produtiva aumentam 

naturalmente   o seu valor energético mantendo-se o poder calorífico contido na ma-

téria seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Valor energético comparativo com produtividade potencial do sorgo biomassa 

 

4.8. Custo de geração de energia em uma usina hipotética 

A adequação das usinas para a geração de energia elétrica com o término da 

safra deve ser vista como uma possibilidade de aproveitamento da capacidade ocio-

sa das mesmas no período da entressafra, e deve gerar receita que justifique a sua 

utilização. O custo do sorgo biomassa colocado na usina e o valor pago pela energia 

no mercado são os principais fatores para a decisão de investir ou não no programa 

de utilização desse combustível. 
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 Deve-se considerar nessa análise os valores de comercialização, prazos de 

fornecimento e garantias que viabilizem a geração desse tipo de energia a partir dos 

preços praticados nesse mercado. Nesse sentido o sorgo biomassa deveria colabo-

rar com a geração de energia adicional. 

O custo de geração da energia por ele produzida  pode ser compreendida  

através  de uma simulação simples onde se consideram os seguintes parâmetros: a 

capacidade de geração de energia face aos equipamentos  existentes, preço  da 

tonelada de biomassa posta  na usina, tempo disponível para a geração de energia 

na entressafra, volumes de biomassa a serem processados, poder calorífico inferior  

dessa biomassa  e a eficiência energética que representa  a quantidade de energia 

elétrica  gerada a partir da biomassa  que alimenta a caldeira. 

 De acordo com PELLEGRINI (2002), a eficiência de usinas geradoras de 

energia elétrica variam de 17 a 27% com base no ciclo Rankine, dependendo dos 

equipamentos, parâmetros operacionais, temperatura e pressão do sistema, que 

definem por si   todo o balanço de energia   da unidade de geração. 

 Na simulação proposta utilizou-se a eficiência de 24% e partiu-se de uma 

usina que possui caldeira de alta pressão de 67 kg/cm³ a temperatura de 520° ope-

rando no ciclo Rankine com turbo gerador capaz de produzir 20 MW de energia ex-

portável. O valor gasto para a geração de 01 MWh de energia parte das premissas 

hipotéticas de uma usina padrão apresentados na tabela 18. 
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Tabela 18 - Simulação do custo de geração em uma usina hipotética 

 

 A simulação acima mostra que para a produtividade de 34,09 t/ha obtidos 

com a colheita do ensaio em área de reforma, o valor da tonelada produzida, foi de 

R$ 86,21 em área de reforma, desconsiderando a remuneração da terra e taxas de 

administração. Para atender a geração de 20 MW de energia excedente e possível 

de exportação, será preciso alimentar a caldeira com 50 t/hora de sorgo biomassa 

gastando se um total R$ 214,24 por MWh. Se considerarmos a produtividade poten-

cial do sorgo biomassa de 80 t/ha, o custo da geração de energia utilizando esse 

combustível cairia para R$ 91,3 por MWh 

As variações no preço da tonelada de sorgo produzida em função de níveis 

de produtividade possíveis de serem obtidas na lavoura resultam em variações no 

preço da geração de energia em relação ao combustível utilizado e são apresenta-

dos na tabela 19. 

 

PREMISSAS UNIDADE VALOR

Geração de energia  pela usina  em MW MW 20

Eficiência (*) % 24%

Poder calorífico inferior da  biomassa Mcal/t 1466

Período de  entressafra  fevereiro a abril dias 90

Aproveitamento de tempo  - up time industrial % 92%

Tempo  de operação Horas 1987

Energia necessária na biomassa  para geração de  20 MW MW 85

Conversão de energia - MW para  Mcal/h MW  => Mcal/h 860

Energia total necessária por hora Mcal/h (un.de energia) 72.868

Volume de biomassa  para  gerar 20 MW Tonelada/hora 50

Volume total de biomassa necessário  na entressafra Toneladas 98.769

Valor apurado da tonelada  de biomassa posta na usina R$/tonelada 86,21

Valor do combustível para gerar 20 MWh R$/hora 4.285

Custo da geração da energia  em relação ao combustível R$/MWh 214,24

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Eficiência ao PCI  em % = Energia elétrica gerada/volume de biomassa (t/h) x PCI(Mcal/t)

Eficiência x volume de biomassa  (t/h) x PCI (Mcal/t) =  Energia gerada (MW)

Volume de biomassa (t/h)  x PCI (Mcal/t) = Energia gerada (MW) / Eficiência 

Conversão de MW em mcal/h = 859,845
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Tabela 19 - Comparativo do preço da biomassa plantada (R$/t) e valor gasto 
para a geração de 01 MWh (R$/MWh) em função da produtividade 

Essa simulação com dados de uma usina hipotética permite avaliar que com   

o preço médio praticado no mercado livre de energia a utilização do sorgo biomassa 

é rentável para qualquer cenário de produtividade e de custo da tonelada produzida 

e entregue na usina para as regiões Sudeste, Centro Oeste, Nordeste e Norte. 

A figura 30 apresenta gráfico desses valores e compara com o valor médio da 

energia   praticado nos meses da colheita do sorgo biomassa em 2015 na região 

Sudeste.  

A tomada de decisão sobre a utilização do sorgo biomassa deve passar pela  

análise dos contratos de venda de energia efetuados pela usina face aos preços  

pagos no mercado regulado ou no mercado livre, nesse caso  apurados  pela 

Camera de Comercialização de Energia Elétrica ( CCEE) e  demonstrados na tabela  

20 para os anos de 2014 e 2015 . Os  preços médios  nos meses  de março abril e 

maio  que correspondem à colheita do sorgo biomassa são apresentados na tabela 

21  para o mesmo período . 

Produtividade Área de Implantação Área de reforma 

t/ha R$/t R$/MWh R$/t R$/MWh

34,09* 98,14 243,89 86,21 214,24

35 95,58 237,53 83,97 208,68

40 83,64 207,86 73,48 182,61

45 74,34 184,74 65,31 162,3

50 66,91 166,28 58,78 146,08

55 60,83 151,17 53,44 132,81

60 55,76 138,57 48,98 121,72

65 51,47 127,91 45,22 112,38

70 47,79 118,76 41,99 104,35

75 44,61 110,86 39,19 97,39

80** 41,82 103,93 36,74 91,3

* Produtividade  final obtida  com umidade de 56,68 %

** Produtividade  potencial  com umidade de 56,68 %
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 Em se tratando de mercado  de leilões  regulados e de usinas que possuem 

o compromisso da entrega  despachada  durante todo o ano, a relaçao de custo e 

benefício passa a ser vista sob uma nova óptica, considerando- se o compromisso 

de entrega na rede de transmissão e distribuição de energia elétrica daquela 

quantidade de energia contratada  cujo não  atendimento acarreta em severas 

multas  contratuais. 

 

Tabela 20 - Preço médio mensal da energia por região 2014 -2015 (R$/MWh) 

Fonte: CCEE 

 

Tabela 21 - Média do preço do MWh no mês de colheita 2014-2015 (março a 
maio) 

 

 

 

 

 

Março-Abril-Maio representam os meses de colheita do sorgo biomassa. 
Fonte: CCEE 

 
 
 

 
 

ANO SE/CO S NE N

2015 388,07 388,07 388,07 201,47

2014 817,54 817,54 757,62 557,18

REGIÃO

MÊS SE/CO S NE N MÊS SE/CO S NE N

dez/15 116,08 110,55 303,22 166,89 dez/14 601,21 601,21 601,21 601,21

nov/15 202,87 186,28 274,90 257,60 nov/14 804,54 804,54 804,54 804,54

out/15 212,32 203,72 218,92 218,92 out/14 776,88 731,53 776,88 776,88

set/15 227,04 227,04 227,04 227,04 set/14 728,95 728,95 728,95 728,95

ago/15 145,09 145,09 145,09 145,09 ago/14 709,53 709,53 709,53 709,53

jul/15 240,08 205,97 243,74 241,24 jul/14 592,54 503,10 592,54 592,54

jun/15 372,73 372,73 372,73 372,73 jun/14 412,65 206,99 412,60 412,60

mai/15 387,24 387,24 387,24 137,14 mai/14 806,97 806,97 772,21 334,59

abr/15 388,48 388,48 388,48 127,36 abr/14 822,83 822,83 744,28 640,73

mar/15 388,48 388,48 388,48 339,91 mar/14 822,83 822,83 756,37 696,21

fev/15 388,48 388,48 388,48 388,48 fev/14 822,83 822,83 755,90 452,44

jan/15 388,48 388,48 388,48 388,48 jan/14 378,22 378,22 379,35 364,80

Média 288,11 282,71 310,57 250,91 Média 690,00 661,63 669,53 592,92

REGIÃO REGIÃO
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Figura 30 - Comparativo do preço da biomassa plantada (R$/t) e valor gasto para a geração de 
01 MWh (R$/MWh) em função da produtividade em área de reforma 
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5. CONCLUSÕES 

 

O ensaio realizado em áreas da Usina Rio Vermelho – Dracena – SP ressalta 

a importância do aperfeiçoamento tecnológico e da melhoria da eficiência dos siste-

mas agroindustriais para a geração de energia a partir do uso do sorgo biomassa 

como combustível complementar, gerando receita adicional e otimizando os equi-

pamentos de geração no período da entressafra. 

Sob o ponto de vista agronômico podemos concluir que a utilização de 

sementes do híbrido BRS 716 desenvolvidas pelo Centro Nacional de Pesquisa de 

Milho e Sorgo CNPMS da EMBRAPA e avaliado no ambiente de produção da usina 

Rio Vermelho, apresentou ser uma alternativa promissora para o fornecimento de 

biomassa como combustível possível de utilização para a geração de energia.  

Por se tratar de lavoura com material genético e sistema de produção defini-

dos, ser lavoura totalmente mecanizável, possuir ciclo de seis meses, disponibilizar 

biomassa rapidamente para a queima com elevadas produtividades potencial ener-

gético, o sorgo biomassa vem se apresentando como uma cultura promissora no 

fornecimento de matéria-prima para produção de energia.  

 A biometria apresentou produtividade média de 38 toneladas de matéria seca 

por hectare, bastante superior à obtida com a colheita da área total 15 toneladas de 

matéria seca por hectare. Adicionalmente, os parâmetros analisados de altura, teo-

res de fibra, baixa umidade das plantas no campo, são aspectos favoráveis para a 

utilização do sorgo biomassa como alternativa complementar para a queima direta 

em caldeiras de alta pressão.  

A baixa produtividade foi determinante para o aumento dos custos de produ-

ção, afetada pelo elevado índice de perdas na colheita, estimada em 30%, ocorridas 

principalmente devido ao acamamento de plantas, altura do corte basal, regulagem 

e operação da forrageira, falhas no stand e desuniformidade da lavoura.  

Os ganhos de produtividade estão associados às práticas adequadas em todo 

o sistema de produção agrícola desde a escolha da área, preparo, correção e adu-

bação dos solos, época adequada de semeio e colheita, controle de ervas daninhas 

e pragas principalmente nos primeiros cinquenta dias após a semeadura. 
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Efeitos que sejam provocados pela redução de custos em consequência do 

aperfeiçoamento tecnológico e dos processos envolvidos, escala, ou pela elevação 

dos preços da energia elétrica no mercado, contribuirão com melhorias e ganhos 

significativos tornando o sorgo biomassa competitivo em relação as demais biomas-

sas utilizadas.   

Sob o ponto de vista de valor energético o sorgo biomassa é competitivo em 

relação ao uso de cavaco de madeira e pode ser mais competitivo o que a palha e o 

bagaço, considerando-se níveis de produtividade do sorgo e os preços cotados para 

as demais biomassas.  

O teor  de cloro e de álcalis  contidos no sorgo biomassa, podem causar  

corrosões e incrsutações nas tubulações das caldeiras  devendo-se  optar pelo mix  

com o bagaço de cana. 

A venda da biomassa produzida por terceiros em áreas de reforma cedidas 

pela usina, apresenta taxas de retorno crescentes para o produtor, de acordo com 

as produtividades obtidas e os preços pagos pela biomassa por ele entregue.  

A viabilização da aquisição de lavouras de terceiros   pelas usinas mediante 

contratos de entregas que contemplem   volumes, umidade, teor de impurezas e ta-

manho das partículas   podem eliminar os riscos   das mesmas contando com expe-

riência e aptidão tradicional de agricultores e fornecedores locais. 

A criação de demanda para o uso de sorgo biomassa, poderá viabilizar a cria-

ção de serviços e empresas especializadas nessa atividade e também representar   

importante fonte de receita para produtores tradicionais interessados em comerciali-

zar diretamente com as usinas. Essa medida pode proporcionar maior amplitude na 

ligação entre diversas cadeias produtivas e motivar inovações complementares que 

possibilitem outros encadeamentos na economia local.  

A  tomada de decisão sobre a utilização do sorgo biomassa seja através de 

produção própria  o atraves da aquisição da biomassa de terceiros deve passar pela  

análise dos contratos de venda de energia efetuados pela usina face aos preços  

pagos no mercado regulado ou no mercado livre. 
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6. PROPOSTAS PARA NOVOS ESTUDOS 

 

A falta de informações  e de  conhecimento  específico   sobre a viabilidade 

da utilização agroindustrial e econômica do sorgo biomassa com fins energéticos   

apontam para  a necessidade de maiores esforços  da pesquisa pública e privada 

sobre a sua aplicação. Os temas abaixo relacionados partem das principais obser-

vações e dificuldades apresentadas na instalação do ensaio na Usina Rio Vermelho, 

que culminaram com produtividades e resultados inferiores àqueles potencialmente 

esperados.   

1. O modelo de implantação e condução da lavoura de sorgo biomassa utili-

zando estrutura própria ao invés de terceirizada, incluindo o Opex e o Ca-

pex necessários para a produção em escala comercial deverá ser testado 

e avaliado por parte das usinas e produtores rurais. 

2. Deverão ser multiplicados estudos para a certificação de novos princípios 

ativos e moléculas visando o controle de pragas e ervas daninhas. 

3. Deverá ser testado e estudado a relação custo / benefício sobre o uso de 

dessecantes objetivando o controle e a redução da umidade das plantas 

por ocasião da colheita, versus ganhos efetivos de biomassa e redução do 

custo com essa aplicação. 

4. Estudos com testes e ajustes a nível de fabricante para consolidação de 

modais específicos de colheita e transporte do sorgo biomassa, a exemplo 

do que existe para a cultura da cana de açúcar, onde as características 

dos conjuntos de colhedoras, transbordos e tipo de caminhão são dimen-

sionados e compatíveis com a cultura. 

5. Melhorias nas forrageiras com relação diminuição da altura do corte basal, 

fator que implica em perdas significativas na colheita mecanizada. 

6. Ampliação dos programas de melhoramento do sorgo biomassa disponibi-

lizando: materiais adaptados para diferentes regiões e ambientes produti-

vos; materiais adaptados de ciclo curto para o plantio no período de safra 

e safrinha; materiais que contemplem maiores teores de fibra e de lignina 

com menores teores de umidade.   

7. Considerando- se as diferentes características de densidade, teores de 

fibra, açucar e umidade do sorgo biomassa, deverão ainda ser melhor 

equacionados os aspectos referentes à recepção, depósito e mistura do 
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sorgo biomassa nas esteiras e nos pateos dedicados ao bagaço da cana 

de açucar. 

8. Deverão ser testados  sistemas de acondicionamento e  armazenamento  

do material colhido no campo  como compactação, enfardamento . 

9. Deverão ser realizados estudos do desempenho das caldeiras através de  

supervisórios e  controles, para  avaliação  do mix de sorgo e bagaço mais 

adequado em  função do PCI e das diferentres características  fisico 

químicas  de cada combustível . 

10.  Estudo de novos processos e rotas tecnológicas alternativas e análise de 

viabilidade para o uso do sorgo biomassa que que possam melhorar as 

características do sorgo como combustível como secagem, adensamento, 

torrefação etc.     
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