


INAMICAS, AS USINAS BRASILEIRAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL NÃO PA-
ram. Nem mesmo quando desmontam suas unidades industriais durante a
entressafra da cana-de-açúcar. Este ano elas devem, mais uma vez, colher
rendimentos recordes materializados pela safra superior a 500 milhões de
toneladas de cana, que vai gerar cerca 25 bilhões de litros de álcool e algo

em torno de 30 milhões de toneladas de açúcar. Os números impressionam, mas não limi-
tam as ações dos usineiros, que buscam de maneira incansável o que há de mais moderno
e eficiente no mundo dos negócios. Após a consolidação do etanol no mercado nacional

eles não perderam tempo com comemorações. Arregaçaram as
mangas e aceleraram a exploração de um nicho de mercado, a co-
geração de energia a partir da biomassa.

Com isso, investimentos em unidades de bioeletricidade se pul-
verizam pelo Brasil em resposta a uma janela de oportunidade que
o segmento sabiamente está se preparando para ocupar. Segundo
especialistas, é necessário que haja um aumento de cerca de 5% ao
ano na oferta de energia para garantir o desenvolvimento econômico
do Brasil nos próximos anos e, neste cenário, a biomassa, no que de-
pender dos usineiros, tende a ocupar um considerável espaço dentro
matriz energética do país. Os esforços são tantos que a entidade que
agrega o setor já traduziu em números o potencial deste mercado.
Dados da Única - União da Indústria da Cana-de-Açúcar indicam
que na safra de 2020/21 a produção de cana deve superar o volume
de um bilhão de toneladas. "Isso nos permitirá gerar 15,2 bilhões de
megawatts a partir do bagaço e cerca de 28,7
bilhões de megawatts somando-se o bagaço e
a palha, o que eqüivale à energia gerada por
duas usinas de Itaipu", diz Onório Kitayama,
consultor da entidade.

Diante de um universo tão grandioso, usi-
nas reposicionam seus negócios e aos poucos
deixam de lado a denominação "sucroalcoolei-
ro" para se tornarem "empresas de soluções de
energia renovável". O caminho até 2020, no
entanto, é longo. Primeiro, os valentes usinei-
ros brasileiros querem abocanhar uma fatia do
apetitoso mercado que se vislumbra até 2012,
quando devem entrar em funcionamento as
usinas hidrelétricas do rio Madeira. "Nosso
negócio é energia. E podemos fornecer ener-
gia limpa e renovável para suprir a deficiência
que o país pode ter durante o período que vai
de 2010 a 2012", avalia Pedro Isarnu Mizutani,
vice-prefidente do grupo Cosan, maior pro-
dutor de açúcar e álcool do mundo, com 17

unidades produtoras. Nesta safra a empresa vai colher 45 milhões
de toneladas e além da tradicional produção de açúcar e álcool
começará também a produzir energia em escala comercial. Apesar
de ser uma prática antiga, somente agora a co-geração ganha um
fluxo comercial. "Todas as empresas tem longa tradição na geração
de energia para o consumo próprio com vistas à redução dos custos
industriais, mas como os investimentos são altos, a comercialização
de excedente só se tornou possível no fim da década de 1990, quando
o mercado se tornou atrativo", diz Mizutani.

Dentro do grupo Cosan, apenas uma unidade, a Usina da Serra,
investiu na capacidade própria para venda e ainda hoje é a única
planta que comercializa energia. São dez megawatts por hora nego-
ciados com a CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz. A partir
deste ano, no entanto, outras três novas usinas começarão a gerar
energia para venda, o que elevará a capacidade para mil megawatts

por hora. Além de ampliar consideravelmente o
volume co-gerado a partir do bagaço da cana, a
Cosan também fará uso da palha no processo de
produção de energia, numa experiência inédita
no setor. "Começaremos usando 13% da palha
este ano e, à medida que formos aprendendo a
manipulá-la, nossa intenção é aumentar o vo-
lume", diz. Com o avanço da colheita mecânica
nos canaviais brasileiros, sobra no campo um
enorme excedente de palha, com grande po-
tencial calorífico que começa a ser usado por
algumas empresas. Como o manuseio da palha
é diferente do bagaço é preciso adaptar este pro-
duto aos equipamentos já existentes nas usinas,
o que ainda levará algum tempo, mas isso não
inibe as iniciativas mais ousadas. "Vamos usar
menos ventilação na colheitadeira. Com isso,
conseguiremos trazer mais palha para a indús-
tria ", diz o executivo da Cosan. Já dentro da
unidade industrial essa palha deverá ser picada
para poder ser processada junto com o bagaço.



"Nossa estimativa é que a co-geração responda entre 15% e 20% do
faturamento do grupo em 2013, quando estaremos com o máximo
de cana operando nas novas unidades", diz.

A Usinas Itamarati também vai aumentar sua capacidade de
produção de energia. A principal unidade da empresa, erguida nos
anos 80 pelo então "rei da soja" Olacyr de Moraes, em Nova Olím-
pia, MT, produz hoje 36 megawatts por hora. "Consumimos 22
megawatts, e o restante é vendido para o mercado livre", afirma
Sylvio Coutinho, diretor-presidente da Itamarati. "A energia é um
produto cada vez mais importante para o faturamento da usina". A
empresa vai investir na construção de uma nova termelétrica em
Nova Olímpia, que até a safra 2010/11 deverá gerar 135 megawatts
por hora, quase tudo para a venda.

Durante a safra 2008/09 - através das 500 milhões de toneladas
de cana que o segmento estima moer - há uma capacidade insta-
lada para se produzir 4.403 megawatts de bagaço disponíveis para
a comercialização, já descontado o consumo das usinas, mas, de

ASantelisa Vale, a Dow Chemical Company e a

Crystalsev se associaram para construir o pri-

meiro pólo alcoolquímico integrado do mundo

com escala de produção industrial. O projeto contem-

pla desde o preparo do solo até a instalação de uma

planta de polietileno. "Nós entramos com a produção

de álcool e energia e a Dow com a produção do po-

lietileno", diz Sebastião Henrique Rodrigues Comes,

diretor da Santelisa. Trata-se de uma planta de 350 mil

toneladas de polietileno, o que significa uma produção

de oito milhões de toneladas de cana. A previsão é de

que a unidade entre em funcionamento em 2011, em

local ainda a ser definido. Os investimentos no projeto

são de 1,2 bilhão de dólares.

UM VOLUME CAPAZ DE GERAR 28,7 BILHÕES DE MEGAWATTS



fato, por enquanto apenas 10% das usinas estão trabalhando com
co-geração no Brasil, o que significa uma produção efetiva de 1.500
megawatts na safra 2008/09.

Segundo cálculos de Kitayama, em 2000 o Brasil tinha potencial
de produção de cerca de 120 megawatts por hora. Em 2001/02 este
volume alcançou 500 megawatts por hora, gerando, portanto ,um
total acumulado de 620 megawatts. Existe um programa, o Proinfa
- Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica,
que prevê a construção no país de 1.100 termelétricas, 1.100 unidades
geradoras de energia aeólica, 1.100 plantas de biomassa. Deste mon-
tante, 650 projetos já estão habilitados. Juntas, essas novas plantas têm
potencial de gerar 445 megawatts, que, somados aos das unidades já
existentes totalizam um volume de 1945 megawatts por hora.

"Há grande consciência da importância do aproveitamento deste
potencial para toda a biomassa e a tendência é de que no longo prazo
o fornecedor de cana possa também ser beneficiado com este novo
negócio", comenta Suleiman Hassuani, coordenador de pesquisa do
Centro de Tecnologia Canavieira. Segundo ele, os preços da cana
não sofreram alteração, mas já existe uma discussão sobre o tema
e isto pode indicar melhorias no futuro. A expansão do segmento
começa a se deslocar para os estados de Goiás e Mato Grosso do

Sul. "São regiões menos desenvolvidas e que sofrem com a falta
de transmissão de energia", avalia. Cálculos do consultor da Única
revelam ainda que cada mil megawatts gerados no sistema repre-
sentam um acumulo de 4% de água no reservatório. "A tendência
do setor é assumir isso como seu produto", avalia.

Kitayama lembra que o Brasil vivenciou um importante avanço
tecnológico na última década. "Um hectare de terra produzia dois mil
litros de álcool em 2000, volume que saltou para oito mil litros este
ano", conta. Na área de co-geração isso também aconteceu. As cal-
deiras estão sendo substituídas por exemplares mais eficientes. Uma
caldeira de 20 BAR (pressão) que necessita de 12,5 quilos de vapor
para produzir um kilowatt por hora de energia. Já uma unidade mais
moderna, de 92 BAR, consome 4,74 quilos de vapor para produzir a
mesma quantidade de energia, um ganho de 263%.

Segundo o consultor, o setor ainda precisa melhorar a tecnologia
para a conversão de energia primária em comercial. "Com isso,
haverá aumento de competitividade e se criará um ciclo virtuoso do
desenvolvimento sustentável onde eu produzo mais cana, gero mais
eletricidade e abro um novo caminho para a indústria alcool química
enfrentar a petroquímica, com a vantagem de ser fonte limpa de
energia", pondera.



A Santelisa Vale, uma das pioneiras da co-geração no Brasil
representa bem o ciclo virtuoso ao qual Kitayama se refere. Hoje
a companhia composta por cinco unidades de produção, gera
420 mil megawatts durante o ano. Um volume considerável se
comparado ao primeiro contrato, feito em 1994, com a CPFL
para a venda de cinco megawatts por hora entre os meses de
maio e novembro. "Quando ampliamos a comercialização para
30 megawatts passamos a gerar energia 12 meses por ano", conta
Sebastião Henrique Rodrigues Gomes, diretor da companhia.
Com os atuais investimentos na ampliação da oferta de energia,
a Santelisa pretende elevar a produção para 1,620 milhão de
megawatts, se posicionando dessa maneira como o maior grupo
do país co-gerador de energia a partir da biomassa. Além da mo-
dernização das três usinas que já operam com bioeletricidade e
da instalação de uma planta em uma quarta unidade, a empresa
firmou parcerias estratégicas como a criação da CNAA - Com-
panhia Nacional de Açúcar e Álcool - uma sociedade com os
investidores Global Foods, Carlyle/Riverstone, Goldman Sachs,
DiMaio Ahmad e Discovery Capital - para a implantação de
projetos na região do triângulo mineiro, MG, e em Goiás. Além
disso, a Santelisa também se associou ao grupo Maeda para a
implantação da Tropical Bioenergia na região central de Goiás,
e juntamente com a Dow Chemical Company e a Crystalsev
vai instalar no país o primeiro pólo alcoolquímico do mundo,
que produzirá polietileno a partir da cadeia da cana de açúcar
(leia Ferramentas modernas).

Ferramentas
modernas
Para elevar os índices de produção de energia, as usinas

atualmente trabalham em duas frentes: ter mais com-

bustível, o que significa mais calor na fábrica e adotar

equipamentos mais eficientes. A demanda por investimento é,

portanto, maior e o retorno é no longo prazo, de 15 anos. Ainda

assim, os negócios estão aquecidos.

"Hoje se busca melhorar a eficiência da caldeira e reduzir o

gasto de energia no processo através de equipamentos mais efi-

cientes. O preço subiu e compensa as aplicações", diz Suleiman

Hassuani - coordenador de pesquisa do CTC - Centro de Tec-

nologia Canavieira. Para elevar a produção de calor na indústria,

algumas empresas já carregam a palha do campo. "Ela aumenta

o volume de matéria-prima, encorpando o bagaço", diz Hassuani.

Segundo cálculos do pesquisador, pela técnica convencional

(datada da década de 1990) uma tonelada de cana numa cal-

deira de 20 BAR gera dez kilowatts por hora. Já nas plantas mo-

dernas o mesmo volume de matéria-prima adicionado em uma

caldeira de 65 BAR gera 150 kilowatts por hora. A introdução da

palha no processo produtivo é uma novidade, mas o setor assi-

milou rapidamente a nova técnica: Atualmente 50% da palha do

campo já é transportada para a indústria", estima o pesquisador.

E DEVEM PRODUZIR 1.500 MEGAWATTS NA SAFRA 2008/09



A Santelisa iniciou a co-geração de energia na década de 1940.
"De lá para cá, aumentamos continuamente a produção. Hoje as
caldeiras são de alta eficiência, o que ajudou a melhorar o processo
e o equilíbrio do balanço de massa. Mais da metade do consumo
da cidade de Sertãozinho - onde estamos instalados - é atendida
pela energia produzida por nós", diz Gomes.

A companhia já fez experiências com palha, uma vez que ela
tem poder calorífico maior que o próprio bagaço, mas percebeu
o transporte para a indústria ainda é complicado devido a baixa
densidade e à necessidade de picar as folhas antes processo
operacional. "Acredito que nos próximos cinco anos a palha
estará viável", diz Gomes.

Já a Crystalsev, uma das maiores tradings de álcool, açúcar e
energia do Brasil, está aumentando a venda da energia gerada pelas
17 unidades do grupo. "Atualmente sete unidades estão atuando nes-
te negócio, o que significa um volume de 150 megawatts por hora,
mas a tendência é de crescimento", diz Celso Zanatto, diretor de
energia da empresa. Segundo ele, a venda também se modernizou.
"A CPFL, por exemplo, só compra através de chamada pública", diz.

Números curiosos
• Atualmente, apenas 10% das

usinas estão trabalhando com

co-geração no Brasil.

• Na safra 2008/09, as 500

milhões de toneladas de cana

que serão processadas vão gerar

4.403 megawatts de energia.

• Uma tonelada de cana custa

18 dólares e contém 1,7 milhão

de quilocalorias (Kcal). Já um

barril de petróleo custa mais de

100 dólares e contém 1,38

milhão de quilocalorias (Kcal).

• No início de 2001, o potencial

de exportação de bioeletricidade

para a rede elétrica era de 120

megawatts (MW). Hoje a potên-

cia instalada e contratada para

exportação já atinge l .650 MW,

o que ainda representa 2% das

necessidades do Brasil.

• Estimativas indicam que se

usarmos somente 50% da bio-

massa disponível na cana-de-

açúcar, seria possível expandir o

uso de bioeletricidade na matriz

elétrica para 8% das necessi-

dades nacionais até 2012,

o que significa nove mil MW, o

equivalente à energia prevista

para ser gerada nos polêmicos

projetos hidrelétricos do rio

Madeira, no norte do país.



De acordo com o executivo, a tendência para o
ano é que os preços se mantenham estáveis entre
250 e 300 reais por megawatt por hora. Em janei-
ro a cotação chegou a 500 reais por megawatt/
hora devido ao baixo nível dos reservatórios, mas
com as chuvas de verão, houve melhora e com
isso os preços caíram para cerca de 80 reais. "O
preço histórico no período seco foi de 150 reais
por megawatt por hora", diz Zanatto, acrescen-
tando que um levantamento recente aponta que
80% das usinas do estado de São Paulo ainda
utilizam caldeiras de baixa pressão. "Quando o setor começar a se
modernizar o volume de produção subirá consideravelmente sem
que seja necessário adicionar área de cultivo", explica

De acordo com Gomes, da Santelisa, o setor está conseguindo
cada vez melhores índices de produtividade no segmento agrí-
cola e na área industrial. O boom vai se dar também em cima da
palha, "o que significa que não haverá necessidade de expandir
área mas, sim, otimizar o segmento", avalia. Ele explica que uma
usina de dois milhões de toneladas - que não comercializa energia
- produz em torno de 12 megawatts por hora para o consumo
próprio. Já uma planta mais eficiente, do mesmo tamanho, pode
gerar 52 megawatts por hora.

A energia produzida pelas usinas de açúcar e ál-
cool visa a complementar o sistema nacional. Essa
nova geração pode ser vendida no mercado regula-
do - através dos leilões do governo federal - e no
mercado livre, por meio de contratos diretos com
indústrias ou com o comércio. Alguns gargalos, no
entanto, ainda precisam de solução.

Os investimentos necessitam de dinheiro do BN-
DES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, para o financiamento dos projetos,
"e isso hoje em dia é demorado para ser liberado",

avalia Pedro Mizutani. Além disso, ele informa que os equipamentos
usados para a implantação de uma geradora são muito caros. "A
tecnologia não está tão disseminada a ponto de haver disponibilidade
de muitas caldeiras de 100 BAR, por exemplo, ao passo que a preo-
cupação sobre energia é mundial", diz. Um outro gargalo, segundo
o executivo, é o preço que se paga pela energia: "Se a cotação não
for satisfatória as empresas não vão investir, e, com o cambio atual,
o mercado está ainda mais complicado", opina. A conexão elétrica
também é apontada como um entrave para o desenvolvimento
do setor. Por este motivo, os empresários solicitam que o governo
busque a energia na porta da usina, fim de que o setor possa se
concentrar no seu negócio: a geração de energia.

REPRESENTAM UM ACÚMULO DE 4% DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO
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