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RESUMO 
 
 

Atualmente no Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida, provém de usinas 
hidrelétricas (cerca de 95%), por outro lado apresenta algumas consequências negativas, como 
alterações nas características climáticas, hidrológicas e geomorfológicas. Grande parte da 
energia consumida em todo o mundo é fornecida pela queima de combustíveis fósseis, 
recursos naturais não renováveis, que são finitos, sua queima libera poluentes na atmosfera, 
causando transformações ambientais, como mudanças climáticas. Sendo assim, estão sendo 
discutidas fontes alternativas para a produção de energia, pois há também a falta de chuvas, 
que causa um grande déficit na oferta de energia elétrica. O segundo tipo de fonte de energia 
que está sendo utilizada, é a energia térmica, que é a fonte que mais tende a expandir. Nas 
usinas termoelétricas, a energia é obtida pela queima de combustíveis, como carvão, óleo, 
derivados do petróleo e, atualmente, a cana-de-açúcar (biomassa). A biomassa esta dentre as 
alternativas renováveis utilizadas, por ser um recurso natural renovável proveniente de matéria 
orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada como fonte de energia, além de 
possuir algumas vantagens, tais como: &#61607; Não emitem dióxido de enxofre; 
&#61607; As cinzas são menos agressivas ao meio ambiente; &#61607; Tem menor 
custo de aquisição em relação aos combustíveis fósseis; &#61607; Tem menor risco 
ambiental e suas emissões não contribuem para o efeito estufa; &#61607; Permite o 
reaproveitamento de resíduos. O setor sucroalcooleiro brasileiro vem ganhando espaço no 
mercado nacional e internacional, por conta da diversificação e melhoria de sua produtividade. 
A cana-de-açúcar se transformou em uma das principais culturas da economia brasileira. O 
Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e o primeiro do mundo na produção de açúcar e 
etanol e conquista, cada vez mais, o mercado externo com o uso do biocombustível como 
alternativa energética. Sendo assim, os resíduos do processamento da cana-de-açúcar, é um 
dos recursos renováveis que vem sendo cada vez mais utilizados no Brasil, aplicando-se 
didaticamente à cadeia sucroalcooleira. No processamento da cana-de-açúcar, há alta 
demanda de energia térmica, mecânica e elétrica. Após a extração do caldo, é possível 
queimar o bagaço obtido em caldeiras, produzindo vapor, que é utilizado para obter as três 
fontes de energia. É importante ressaltar que, do total da energia contida na planta de cana-de-
açúcar, o álcool responde por cerca de um terço (1/3), estando o restante distribuído entre o 
bagaço, os ponteiros e a palhada. Logo, a cogeração movimenta uma cadeia energética com 
potencial de dobrar a energia obtida pela produção do álcool. No passado, antes de 1980, 
esses resíduos eram estocados sem uma utilização definida e, a energia eletromecânica e 
térmica, consumidas no processamento da cana-de-açúcar eram obtidas através da compra de 
energia elétrica da rede pública, queima de lenha e combustíveis fósseis. Com o excesso de 
bagaço sem destino, as usinas começaram a utilizar o mesmo em suas caldeiras, com o intuito 
de obter energia térmica. Notou-se que a solução tinha grande potencial, a biomassa era 
suficiente para produção de toda a energia necessária à usina e os resíduos poderiam ser 
utilizados para cogeração de eletricidade. Recentemente o bagaço vem sendo utilizado para 
gerar vapor, com grande flexibilidade para ser transformado em formas de energia como calor, 
eletricidade ou tração. O aumento do custo da energia, seja elétrica ou de petróleo, tornou mais 
atraente a utilização do bagaço para cogeração de energia. Existe ainda um grande espaço de 
melhoria tecnológica para maximizar a eficiência da cogeração na cadeia da cana-de-açúcar. A 
potencialidade dessa fonte de energia será avaliada, permitindo obter as considerações finais e 
conclusões, sobre a sustentabilidade de uso de biomassa para a produção e cogeração de 
energia.  


