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Bioeletricidade da Biomassa da Cana-de-açúcar. O mais recente relatório mundial de

energia revelou que 65% da geração mundial de energia é fornecida por fontes não

renováveis como os combustíveis fósseis com o uso intensivo de carbono.

A melhor alternativa para a substituição da matriz energética com o uso dos combustíveis

fósseis por uma fonte renovável como a biomassa. A eficiência do processo de geração de

energia é fundamental. A eletricidade gerada a partir da bioenergia produzida em usinas

combinadas de calor e energia (CHP), é uma solução que melhora a eficiência energética, a

relação custo-benefício e garante um sistema energético mais flexível e integrado.

A bioeletricidade é uma energia limpa e renovável, feita a partir da biomassa: resíduos da cana-

de-açúcar (bagaço e palha), resíduos florestais e do processo industrial da madeira,, carvão

vegetal, casca de arroz, capim-elefante e de resíduos agroindustriais e agricultura.

No Brasil a bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a quarta fonte

mais importante da matriz energética. Este fator é gerador de investimento e emprego de

qualidade. Evita a emissão de Gases de Efeito Estufa. Complementariedade com hidroelétrica –

pico de geração durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança energética do

País. Estimulada pelo RenovaBio e por um ambiente de negócios favorável, a bioeletricidade

para a rede tem potencial para crescer mais de 55% até 2030. (EPE, 2020).

BIOELEETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR 
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Importante expor que o aproveitamento é de apenas 15% do potencial: se houvesse o

aproveitamento pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria

potencial técnico para chegar a 148 mil GWh, o que representaria atender mais de 30%

do consumo de energia no Sistema Integrado Nacional. Em 2020, a produção

bioeletricidade de cana foi de 22,6 mil GWh, representando 82% de toda a geração de

energia elétrica a partir de biomassa no país.

O aproveitamento do potencial energético da cana-de-açúcar começou a ser estruturado

no final da década de 1970. Em 1984, o Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL

preconizava o melhor aproveitamento da cana, com ênfase na geração de energia

elétrica e na produção de etanol. Condições econômicas desfavoráveis e regulamentos

inadequados impediram, por mais de uma década, o desenvolvimento da geração de

energia elétrica que a produção de biomassa no setor sucroenergético ensejava.

Contudo, desde a década passada, esta situação vem apresentando notável e

promissora evolução.

Pelo Acordo de Paris, definido na COP 21 e em vigor desde 4 de novembro de 2016, o

Brasil comprometeu-se a contribuir com relevantes metas de redução de emissões de

gases de efeito estufa (GEE), mediante a substituição de fontes de energia fósseis por

fontes renováveis, dentre outras medidas. Vamos avaliar o potencial de contribuição da

geração de energia elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar para reduzir as

emissões de GEE decorrentes de geração de energia elétrica no Brasil até 2050. Ele

indica que em 2030 essa contribuição, somada à de outras fontes renováveis, exceto a

hidráulica, poderá representar 34% dos requisitos de energia elétrica do país,

superando a meta de 23% definida na COP 21.

As emissões de GEE pelo setor elétrico, decorrentes do consumo de combustíveis

fósseis, evoluiria de 140 kgCO2eq/MWh gerado em 2015 para 121 kgCO2eq/MWh em

2030 e para 192 kgCO2eq/MWh em 2050,
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Estimando que em 2030 a matriz de uso final energético some 415 Mtep, a eletricidade

e o etanol, derivados da cana-de-açúcar, responderiam por cerca de 9% desse total.

Atenderiam portanto a 50% da meta (18%) de participação das bioenergias nessa

matriz, também definida na COP21. Essa contribuição seria complementada pela

energia de biomassa florestal e do biodiesel, principalmente.

Somente nos anos 2000 a geração de excedentes de energia elétrica pelo setor

sucroenergético passou a ser significativa. Esse desenvolvimento, que teve início perto

de cinco décadas atrás, tornou-se relevante na medida em que as usinas conseguiram

deixar de adquirir combustíveis e energia elétrica para seu funcionamento, valendo-se

da biomassa residual de sua operação.

Apesar de a utilização energética da cana-de-açúcar já contribuir para a redução de

emissões de GEE, por ser uma fonte de energia renovável e constituir a segunda principal

fonte de energia primária do Brasil, seu aproveitamento para geração de energia elétrica

ainda se encontra muito abaixo de seu potencial. A modernização das usinas

sucroenergéticas, a adoção de novos procedimentos e técnicas agrícolas, a introdução

de novas variedades de cana e melhorias na produtividade agroindustrial poderão

aumentar essa geração de energia elétrica, dos 5,5% dos requisitos do país verificados

em 2015 para 10% em 2030 e em 2050. Seriam assim evitadas emissões de 54

MtCO2eq em 2030 e de 90 MtCO2eq em 2050, pela substituição de consumo de gás

natural na geração elétrica.

A quantidade de energia elétrica que o setor sucroenergético poderá produzir e

disponibilizar para o mercado decorre da produção de etanol e de açúcar. Esses

produtos determinam a quantidade de cana processada, da qual se infere a

disponibilidade de bagaço e palha de cana, os combustíveis utilizados nesse contexto.

As estimativas de eficiência e de consumo interno de energia elétrica das usinas

permitem quantificar a venda aos demais consumidores de energia elétrica.
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Para avaliar a utilização de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica, foi

estimada a evolução tanto da demanda de energia elétrica do país como da utilização

das principais fontes renováveis além da cana: hidráulica, solar, eólica e outras

biomassas. A evolução da demanda foi estimada com base em planos governamentais e

nas perspectivas econômicas atuais. A contribuição das fontes renováveis reflete as

prioridades do país indicadas em seus planos energéticos.

Abordamos a comercialização da energia elétrica gerada pelo setor sucroenergético e

destaca a importância de estender o período de fornecimento e de aumentar sua

confiabilidade. A criação de um mecanismo análogo ao que opera no setor elétrico,

baseado num pool de geradores que suprem conjuntamente seus contratantes, e o

armazenamento de biomassa combustível poderão contribuir para que esses objetivos

sejam atingidos.

A utilização das fontes renováveis aqui consideradas, bem como o aumento da eficiência

na utilização da energia elétrica permitirão reduzir a necessidade de geração a partir de

combustíveis fósseis, que em 2015 atendeu a 20% da demanda total. Estimou-se que a

geração baseada em combustíveis fósseis poderá estar limitada a cerca de 7% da oferta

em 2030 e de 11%, em 2050. Esses resultados contribuirão para reduzir as emissões de

carbono e para que as metas do país, definidas no Acordo de Paris, sejam alcançadas.

Para assegurá-los, conforme indicado, será de grande valia que ajustes nas bases

institucionais, fiscais, financeiras e tecnológicas sejam providos.
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Alinhado com os compromissos assumidos pelo país na COP 21, de reduzir suas

emissões de GEE mediante a descarbonização da economia, o aumento da participação

de fontes de energia renováveis no setor elétrico é prioritário. No Brasil, as biomassas,

em particular a da cana-de-açúcar, já contribuem e poderão contribuir ainda mais para

reduzir a utilização de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica, nos

transportes e na indústria, evitando a emissão de GEE.

Estima-se que a biomassa de cana-de-açúcar poderá gerar 89 TWh em 2030 e 153 TWh

em 2050, cerca de 10% dos requisitos do país previstos no presente estudo para esses

anos. Assim, suprirá o setor elétrico com 70 TWh em 2030 e 133 TWh em 2050,

respectivamente 8% e 9% das demandas dos demais consumidores. A participação da

biomassa de cana no atendimento dos requisitos de energia elétrica já poderia ser da

ordem do dobro, se não houvesse entraves institucionais, investimentos insuficientes em

instalações industriais mais eficientes e ausência de políticas energéticas estáveis,

particularmente no tocante aos preços dos combustíveis.

Estima-se que em 2030 possa produzir 57 bilhões de litros e que, em 2050, a produção

alcance 63 bilhões de litros, que substituiriam 46 bilhões de litros de gasolina. A

perspectiva é que a produção de etanol seja acelerada nos próximos anos, de modo a

alcançar 45 bilhões de litros já em 2025, dado que se prevê grave déficit interno de

combustíveis para veículos leves em meados da próxima década, conforme dados da

ANP. O aumento de 84% da produção de cana ao longo do período considerado

proporcionará a obtenção de grandes volumes de bagaço e palha, que em parte poderão

ser densificados na forma de pellets, conforme vem sendo estudado.

A biomassa densificada apresenta menor teor de umidade e maior poder calorífico, que

proporciona maior eficiência termodinâmica, podendo ser mais facilmente estocável e

transportável do que a biomassa original. Caldeiras adaptadas para seu emprego

também poderão utilizar densificados de biomassa florestal, cuja demanda vem

apresentando notável crescimento, sobretudo na Europa, e para cuja produção o Brasil

apresenta condições bastante favoráveis, como a terra e o clima.
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Junto à contribuição da cana para a redução das emissões do setor elétrico, cabe

considerar a contribuição do etanol. Parte expressiva da biomassa de cana utilizada na

geração elétrica é obtida em função da produção desse combustível, que substituiu 40%

do consumo de gasolina em 2019, evitando a emissão de 92 MtCO2eq.

Nas estimativas das emissões de GEE evitadas pela geração de energia elétrica e pela

produção de etanol, considerou-se que a energia elétrica substituída seria gerada a

partir de gás natural e que o etanol substituiria a gasolina. As emissões decorrentes da

obtenção de etanol foram descontadas do benefício da substituição da gasolina, e

aquelas decorrentes da produção de açúcar foram debitadas a este produto. Essas

estimativas são indicadas na tabela a seguir:

As emissões antrópicas totais devidas aos componentes da matriz energética brasileira

foram de 462 MtCO2eq. Sem a produção excedente do setor sucroenergético, essas

emissões teriam aumentado 17%.
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Estimou-se a evolução dos requisitos de geração de energia elétrica, até 2050, e a

contribuição do setor sucroenergético para seu atendimento. Também foi estimada a

geração que se poderá obter a partir das principais fontes renováveis: hidrelétrica, solar,

eólica e outras biomassas. No tocante à energia da cana, inicialmente foram realizadas

estimativas com base na cana-de-açúcar e nas tecnologias agroindustriais tradicionais,

que vêm apresentando e ainda poderão ter importantes aumentos de eficiência. A

denominação genérica cana-de-açúcar aplica-se àquelas variedades da cana

desenvolvidas para maximizar a produção de sacarose. Adiante serão também

apresentados resultados decorrentes do emprego de cana-energia, uma variedade com

maior teor de fibras que será descrita adiante.

Além da cana, outras biomassas também constituirão importantes fontes renováveis

para geração elétrica, como a biomassa florestal, tanto aquela diretamente destinada à

geração termelétrica quanto os subprodutos da indústria de papel e celulose, entre os

quais cavacos e pellets de madeira.
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A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e

filial em São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets

Business é empresa líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e

projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação

de projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais

empresas nacionais e internacionais dos segmentos de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e

pellets. Sempre preocupada em buscar novas oportunidades e inovar sua forma de

operação, concentra esforços no fortalecimento de áreas tradicionais de atuação como

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

A economia mundial tem sido marcada pela globalização, competitividade, busca

de melhoria nos processos produtivos, e uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, com foco em inovação e gestão adequada como estratégia de melhoria

do clima de negócios.
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A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-

financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial com projetos aos investidores em ativos de biomassa,

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

biomassa florestal e industrial para geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.

Trabalhamos no desenvolvimento de negócios com a exportação de woodchips, pellets e

briquetes e no mapeamento do potencial da biomassa florestal e industrial e em projetos

das florestas para fins energético. Importante os estudos que desenvolvemos com a

bioeletricidade e a descarbonização com a biomassa e de projetos de biogás.

Nossa engenharia de projetos atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,

com especialidade em energia limpa, agro biomassa, bioeconomia, aproveitamento dos

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

Somos a única empresa nacional que atua com os projetos de briquete e pellets com

todos os tipos de madeira e de agro briquete e agro pellets com a biomassa agroindustrial

e agrícola. Desenvolvemos a maior planta industrial de bio pellets com o uso do bagaço e

da palha da cana-de-açúcar e dos estudos da cana energia para geração de energia.

Atuamos com diversos segmentos do setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo

e gás; indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.

Na área de energia renovável, o Brasil tem recursos suficientes para se tornar uma

potência em termos de energia limpa, principalmente a biomassa. Nesse contexto, a

Brasil Biomassa capacitou sua equipe de colaboradores para atender a demanda de seus

clientes nos diversos projetos alternativos de geração de energia.
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A Brasil Biomassa tem considerado a inovação e a sustentabilidade dos projetos que

apoia nos mais diversos segmentos, como parte importante de suas ações, propondo

soluções inteligentes e consistentes para os negócios e projetos que atua.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

mapeamento de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística,

licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

nacional e internacional, engenharia básica, executiva e a montagem industrial e a

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha,

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados

para o setor como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro

BMG, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul Engenharia,

Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy

EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo Louducca,

Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow Gestão Florestal,

Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB

Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais

Energia, Lee Energy Solution Estados Unidos, Building Energy da Itália e Abellon Clean

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.


