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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo estudar os benefícios da cogeração de energia elétrica 
em uma indústria canavieira. E estudo de caso com entrevista livre e pesquisa 
bibliográfica relacionada, buscando apresentar as vertentes da área que possam trazer 
benefícios para o meio ambiente, para a empresa e para toda sociedade, já que é uma 
fonte de energia valiosa e renovável e neste caso utilizando a queima do bagaço e em 
alguns casos, também, a palha da cana-de-açúcar na caldeira como combustível para o 
processo. Tal situação deixa a agroindústria canavieira com um enorme potencial 
energético em uma época propensa a racionamentos de energia. Tendo em vista que 
nem todas as indústrias canavieiras utilizam o processo, os dados deste, podem 
esclarecer o processo, dar norte a futuras pesquisas e incentivar a sua prática.  
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Introdução e justificativa 

A energia é um bem essencial à humanidade, principalmente para as atividades 

industriais que utilizam grande parte da energia gerada no país. E sua necessidade de 

uso cresce a cada dia com o aumento dessas atividades e com a população cada vez 

mais numerosa, havendo assim uma preocupação com a adoção da prática de 

economias ou até o racionamento de energia. Isso não significa parar de usar energia, 

mas sim de evitar desperdícios, mudando os processos para aperfeiçoar sua eficiência, 

utilizando iluminação natural, ajustando máquinas e motores evitando perdas térmicas 

em ambientes que necessitam de climatização e contando com o próprio horário de 

verão aplicado no país, como também várias outras possíveis formas de minimização 

desses desperdícios e fazendo uso de fontes alternativas de energia (TACHIZAWA, 

2007). 

Outra preocupação é que quase toda atividade industrial gera produção de 

resíduos e, atualmente, também se discute a redução e eliminação de resíduos que irão 

causar impactos significativos ao meio ambiente. Assim empresas começaram a 
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apresentar soluções para alcançar o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, 

aumentar a lucratividade de seus negócios não se esquecendo das exigências legais e 

necessidades do mercado, preocupando-se com o aproveitamento de resíduos 

agroindustriais na geração de energia e consequentemente a diminuição dos impactos 

causados ao meio ambiente (MOURA, 2008). Conforme Souza e Azevedo (2006) e 

Andrade; Carvalho e Tachizawa (2000), uma interessante alternativa economicamente 

viável e ecologicamente correta para essa questão é o processo de produção de 

energia elétrica pela própria indústria.  

Este processo cita reutilização de matéria prima e aplica-se à cadeia 

sucroalcooleira que possui um grande potencial energético. A extração e transformação 

da cana-de-açúcar necessitam de grande utilização de energia térmica, mecânica e 

elétrica. Após o processo de extração do caldo, é possível queimar o resíduo (bagaço), 

juntamente com a palha, em caldeiras que produzem vapor através do aquecimento da 

água, e a partir do vapor obter energia mecânica, elétrica e também faz parte do 

processo de obtenção do etanol. O etanol corresponde a apenas um terço do total da 

energia contida na cana. O restante está contido no bagaço, e também nos ponteiros e 

na palha que, representam 55% da energia acumulada no canavial. Este potencial é 

muito pouco aproveitado, sendo, na maioria dos casos, queimado no campo. A 

cogeração movimenta uma cadeia energética com potencial de dobrar a energia obtida 

pela produção do etanol (SOUZA; AZEVEDO, 2006). 

Conforme UNICA (online, 2010b) e Goldemberg (2000), tendo em vista que, no 

mundo, os combustíveis fósseis são uma das maiores fontes de problemas ambientais, 

o Brasil sai na frente com a tecnologia de produção de etanol e utilização da biomassa 

residual para produção de energia elétrica, sendo capaz de externalizar seu excedente 

de eletricidade. 

Considerando a escassez das fontes de combustíveis fósseis em um futuro 

próximo e as crises mundiais de sua falta, quando houve no Brasil uma maior 

necessidade da utilização do etanol, não se levou em conta o aproveitamento integral 

do potencial energético contido na cana, incluindo também a energia elétrica, mas que 

hoje já está mudando e podem levar a uma evolução considerável aumentando a 

geração elétrica, apenas com o aumento da eficiência energética na agroindústria, sem 
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aumento da área plantada de cana. Ainda podendo ser ampliada e acelerada, trazendo 

benefícios para o setor agroindustrial, para o país e também significativas vantagens 

ambientais sendo elas locais ou globais (ERBER; HOLANDA, online, 2010) 

  

Objetivo 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica relacionada e 

entrevista livre. Delineado de forma exploratória com o objetivo de estudar e analisar os 

benefícios da geração de energia elétrica na agroindústria canavieira. 

 

Metodologia 

Utilizando-se de um estudo de caso, este trabalho foi delineado de forma 

exploratória de acordo com Gil (2002, p.139), “Também se costuma utilizar um único 

caso quando o acesso a múltiplos casos é difícil e o pesquisador tem possibilidade de 

investigar um deles. Nessa hipótese, a pesquisa deve ser reconhecida como 

exploratória”, buscando em literatura relacionada, livros, site, palestras, informantes e 

visita a campo, descrever, esclarecer, informar, analisando as vantagens de se manter, 

implantar ou melhorar a produção de energia elétrica cogerada na agroindústria 

canavieira de forma a aumentar sua eficiência energética sustentável e renovável e 

exportar eletricidade para a matriz energética brasileira. O presente trabalho teve como 

objeto de estudo uma usina sucroalcooleira que possui e utiliza a cogeração de 

eletricidade em seu processo, localizada na região de Presidente Prudente - SP. A 

visita foi realizada em loco, no mês de novembro do ano de 2010, por meio de 

entrevista livre com o responsável técnico pelo setor de cogeração daquela unidade, 

que descreveu o processo permitindo sanar dúvidas e colher informações do perfil atual 

da empresa, contribuindo para o complemento deste trabalho, resultando em tais 

dados; - Produção da Empresa; - Geração de Bioeletricidade; - Os Benefícios; - O 

Crédito de Carbono. Coletadas as informações, bibliográficas e da entrevista, avaliam-

se as vertentes que possam trazer maior conhecimento dos processos e benefícios 

para a empresa, sociedade em geral e meio ambiente, de forma a destacar os pontos 

em comum e de discordância. 
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Resultados  

A empresa está em funcionamento desde 1996, emprega atualmente 2.994 

funcionários e gera 8.982 empregos indiretos. Em 30.000/há de terra com cana 

plantada e tem uma estimativa para esta safra de 1.900.000/t de cana moída, 

produzindo entorno de 4,2 milhões de sacas de açúcar cristal, 52 milhões de litros de 

etanol e 148.000 MW de eletricidade, safra essa, que começa no mês de março e vai 

até dezembro, como dizem Erber e Hollanda (online, 2010) que a safra coincide com a 

época de estiagem no Brasil. E também é certificada desde 2003, com a ISO 

9001:2000. Atualmente não tem previsão de ampliação em sua produção. A quantidade 

de bagaço gerada por uma tonelada de cana moída nesta agroindústria é de 25% ou 

seja, 250 kg de bagaço, como vimos nos dados da UNICA (2010a); a produção de cana 

esta diretamente ligada à produção de eletricidade, pois depende de seu resíduo. Esta 

possui vários projetos de responsabilidade social, internos e externos, envolvendo os 

seus próprios funcionários e a população da região, também efetiva na implantação de 

projetos de responsabilidade ambiental, como reflorestamento, inclusive das matas 

ciliares dos rios da região, viveiros de mudas, reciclagem e o crédito de carbono. A 

empresa respeita a legislação vigente no país, estado e município, sempre empenhada 

em corresponder às expectativas de seus colaboradores e sociedade, indo de encontro 

com as idéias de (TACHIZAWA, 2007), onde afirma que as empresas estão 

preocupadas com responsabilidades socioambientais.  

A partir do ano de 2004, depois de um retrofit, comercializa excedente de 

eletricidade utilizando o resíduo da matéria prima como combustível para o processo, 

concordando com Souza e Azevedo (2006) e Goldemberg, Nigro e Coelho (2008). A 

utilização dessa biomassa na produção de energia está dentro do contexto de gestão 

ambiental, assim como outros processos e projetos, dentro e fora da empresa, como 

Moura (2008) também relata em seu trabalho. Uma parte da bioeletricidade é utilizada 

na própria empresa, movimentando motores e maquinas direta ou indiretamente ligados 

ao processo de produção, na iluminação dos pátios e salas, como Moura (2008) 

comenta em seu trabalho, como também Souza e Azevedo (2006) e Goldemberg, Nigro 

e Coelho (2008). Como mostra a Tabela 1, a usina conta com três geradores elétricos 

na central geradora termelétrica, totalizando 31.500 kVA de potencia, produzindo em 
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torno de 12.000MW/h por mês, sendo utilizada 50% na indústria e comercializados os 

outros 50% com concessionárias das regiões Sul e Sudeste, que ficam responsáveis 

pela compra, distribuição e comercialização desta energia, e cada tonelada de bagaço 

geram 321,5 kW, ou seja, 3,2/t de bagaço por MW produzido, comparando com o caso 

relatado por Erber e Hollanda (online, 2010), em que com a metade da potencia dos 

geradores da unidade caso, consome 2,1t de bagaço, este caso é mais econômico 

consumindo 1,6t. Durante os três meses da entre safra, os geradores continuam 

funcionando consumindo o estoque de bagaço. 

 

 

Como equipamento motriz da central geradora termelétrica, utiliza três turbinas 

de contrapressão a vapor, como acompanhamos na Tabela 2, com sistema de 

resfriamento em ciclo fechado, todas em funcionamento. A usina não possui turbina de 

extração-condensação, como vemos em Erber e Hollanda (online, 2010), que são mais 

potencialmente produtora de energia elétrica, pois o tipo demanda maior vapor, e este 

sendo desviado do processo, tirando assim seu potencial de maior produtora de açúcar 

e álcool, processo esse vantajoso e tem sido valorizado como ponto forte da empresa. 
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A empresa possui, em funcionamento, como geradores de vapor da central 

geradora termelétrica como vêem na Tabela 3, três caldeiras do tipo aquatubular, sendo 

duas fornecendo vapor usado exclusivamente no processo de produção de açúcar e 

etanol e uma que também fornece para o processo e para a geração de energia 

elétrica. Movidas a bagaço da cana-de-açúcar, moída na própria usina sendo um único 

e principal combustível contendo 50% de umidade, não utilizando a palha e folhas da 

cana-de-açúcar como se comenta ser possível em Velazquez (2000 apud. BRIGHETI, 

2003) e UNICA (online, 2010b). 

 

 

A empresa fez um retrofit na planta em 2002 para aumentar a potencia de 

cogeração e do restante do processo, ficando assim capaz de externalizar energia 

elétrica a partir de 2004. Segundo a empresa atualmente estaria na metade do caminho 

para se tornar grande cogeradora, devido a dificuldades em uma maior e melhor 

adaptação dessa planta, considerando desde espaço estrutural até a viabilidade 

econômica da implantação, conforme também relata (ERBER; HOLLANDA, online, 

2010) se referindo à necessidade de melhoria no processo e seu custo. Afirma ainda 

que, teria uma possibilidade de externalizar até 11.000 kW/h por mês, existe um projeto 

para que continue essas ampliações, mas que esta fora das expectativas da usina por 

ser um investimento muito alto, conforme vemos em Oliveira (2007) e Souza e Azevedo 

(2006), onde comenta dos custos elevados de algumas tecnologias, deixando-a assim, 

de certa forma, presa a sua potencia atual e capacidade de produção. Cada planta, ou 

seja, cada usina tem uma configuração diferente, tanto na sua potencia, referindo-se a 

relação caldeiras, turbinas e geradores, quanto na quantidade de cana moída, 
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capacidade de produção como comenta também Souza e Azevedo (2006) e 

envolvendo também interesses da própria empresa no que diz respeito à área 

estratégica. Contando como fator importante se a agroindústria já está em 

funcionamento ou sendo instalada, que segundo Dantas (2008 apud BRANÃO; 

CASTRO; DANTAS, online, 2010), quando diz que dependendo da planta da usina 

pode produzir mais eletricidade, deixando claro que cada uma já implantada tem seu 

limite menor que as em implantação, considerando sua viabilidade e espaço físico. 

 

Discussão e conclusão 

Com base nas análises efetuadas durante este trabalho, pode-se observar que, o 

potencial de produção elétrica da agroindústria canavieira é de grande expressão e por 

outro ponto de vista seus benefícios se tornam imensuráveis no cenário brasileiro, 

sustentavelmente falando, gerando créditos de carbono com diminuição de (GEE) na 

atmosfera e utilizando resíduo como combustível, além de o produto ser componente 

importante e necessário em nossa matriz energética em vista a sua fragilidade de 

produção em relação à demanda. Possibilitando aumento do potencial e estabilidade de 

energia elétrica no país. Considerando estas informações, já se justificaria a 

importância da bioeletricidade para a empresa e para o sistema energético brasileiro, 

como também seu papel social, que se faz garantindo o trabalho remunerado, trazendo 

aumento da economia e investimentos na qualidade de vida gerando desenvolvimento 

da localidade. Analisando o caso e a revisão de literatura, verifica-se que todo esse 

potencial de energia ainda pouco explorado no Brasil. Deixando este trabalho com 

ampla possibilidade de ser pesquisado mais a fundo em outra oportunidade, podendo 

contribuir para o aumento dos benefícios da produção de bioeletricidade. 
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