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Resumo

O bagaço de cana é considerado uma das principais alternativas estratégicas para a 
diversificação da matriz energética no Brasil. Seu uso reduz o uso de água nos reservatórios das 
usinas hidrelétricas, que depende diretamente da quantidade de chuva. Um dos principais 
problemas é o de avaliar o potencial energético do bagaço de cana para fornecer um uso mais 
racional, tendo em vista o desenvolvimento de novas tecnologias, fontes ou formas de energia. 
A energia gerada por biomassa - a bioeletricidade - em comparação com outros tipos de 
cogeração é considerada limpa, renovável, e é conhecido como "energia verde ou bioenergia." 
O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial energético do bagaço de cana para gerar 
eletricidade. As amostras foram coletadas a partir do bagaço de cinco locais diferentes em duas 
indústrias, A e B, no estado de Mato Grosso do Sul. Foram utilizadas as seguintes técnicas para 
analisar as amostras: umidade, cinzas, combustibilidade, poder calorífico superior (PCS), poder 
calorífico inferior (PCI), poder calorífico útil (PCU) e termogravimetria. A Indústria A mostrou 
o menor teor de umidade, devido a uma maior eficiência de extração da fase líquida. Sobre
combustibilidade, verificou-se que as amostras A1 e B5 foram mais eficientes na geração de 
energia. Através da análise estatística de PCU, observou-se uma diferença significativa entre os 
grupos analisados (F = 3,71, p = 0,008). No entanto não foi verificada diferença entre indústrias 
(F = 0,15, p = 0,700). A comparação dos grupos de teste de Tukey concluiu que o grupo A1 é 
estatisticamente diferente de A2 (p = 0,039) e A5 (p = 0,028). O grupo A1 foi a amostra mais 
viável para a geração de energia elétrica, uma vez que apresentou o maior PCU. Todos os grupos 
da indústria B eram iguais. 

Palavras Chaves: Bioenergia, biomassa, poder calorífico, termogravimetria.
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Abstract 

Sugarcane bagasse is considered one of the main strategic alternatives for diversification of the 
energy matrix in Brazil. Its use reduces the use of water in the reservoirs of hydroelectric plants, 
which depends directly on the amount of rain. A major problem is to assess the energy potential 
of sugarcane bagasse to provide more rational use, considering the development of new 
technologies, sources or forms of energy. The energy generated by biomass – bioelectricity – 
compared to other types of cogeneration is considered clean, renewable, and it is known as 
"green energy or bioenergy." The objective of this study was to evaluate the energy potential of 
sugarcane bagasse to generate electricity. Bagasse samples were collected from five different 
locations of two industries, A and B, in the state of Mato Grosso do Sul. The following 
techniques were used to analyze the samples: moisture, ash, combustibility, higher heating value 
(HHV), lower heating value (LHV), useful heating value (UHV) and thermogravimetry. The 
industry A showed the lowest moisture content, due to a higher extraction efficiency of the 
liquid phase. About combustibility, it was verified that samples A1 and B5 were more efficient 
in energy generation. Through the statistical analysis of UHV, it was observed a significant 
difference between the analyzed groups (F = 3.71, p = 0.008). However no difference was 
verified between industries (F = 0.15, p = 0.700). Comparison of the groups by the Tukey test 
concluded that the group A1 is statistically different from A2 (p=0,039) and A5 (p=0,028). The 
group A1 was the most viable sample for electricity generation, since it presented the highest 
UHV. All groups of the industry B were equal. 

Keywords: Bioenergy, biomass, calorific value, thermogravimetry.
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1. INTRODUÇÃO

 A agroindústria de cana-de-açúcar foi milenarmente explorada para a produção de 

açúcar (sacarose). Em 1975, o Brasil abriu caminho para uma nova exploração, a produção de 

etanol combustível em larga escala (NATALE NETTO, 2007; XAVIER, 2007; VIDAL, 1998; 

NEMIR, 1983; CARMO, 1977; HAMMOND, 1977). Porém, além do etanol e da energia térmica 

e elétrica que se obtém da cana-de açúcar, outros subprodutos podem ainda ser desenvolvidos a 

partir dessa matéria-prima, como por exemplo, o bagaço da cana (ICIDCA, 1999).  

 A ideia do aproveitamento da cana-de-açúcar como planta energética ao invés de 

apenas como fonte de sacarose surgiu no final da década de 70 do século passado, nos EUA, em 

razão da crise do petróleo e do prenúncio de mais problemas a frente (BISSCHOFF et al., 2008; 

ALEXANDER, 1988; ALEXANDER, 1985). Demonstrou-se, àquela época, que, além da 

utilização para a produção de etanol combustível, como estava fazendo o Brasil, devia se 

considerar a cana-de-açúcar como grande produtora de biomassa, pois até então apenas o colmo 

era o alvo e, deste, apenas a sacarose (ALEXANDER, 1985).  

O melhoramento genético da cana-de-açúcar é, portanto, um novo divisor de águas 

neste início de século. Enquanto durante 100 anos se buscou maior produtividade na produção de 

açúcar, agora as novas variedades estão direcionadas para alta produtividade de fibra. A vantagem 

de se produzir mais fibra em detrimento do açúcar é que as plantas serão mais rústicas, o que traz 

uma série de vantagens econômicas e ambientais. Resultando maior eficiência energética no seu 

cultivo, ou seja, maior unidade de energia produzida por energia gasta, quando se considera toda 

a cadeia. Este é um parâmetro essencial e finalista que determinará as opções energéticas a serem 

consideradas, visto que a preservação ambiental e a sustentabilidade, necessariamente, terão que 

permear o processo (JOHNSON et al., 2007; HILL et al., 2006) 

O bagaço é matéria orgânica vegetal rica em polissacarídeos (açúcares complexos), 

como a celulose e a hemicelulose, compostos comumente encontrados nas paredes celulares das 

células vegetais. Também está contida nessa massa orgânica a lignina (biomassa lignocelulósica). 

Esses três materiais juntos compõem mais de 75% da biomassa vegetal e conferem resistência 

mecânica à planta. O restante da biomassa é composto por substâncias como proteínas, óleos 

vegetais e minerais (SOARES, 2012). Uma vez que a fibra passasse a ser o composto carbônico 

mais importante, haveria possibilidade de se incrementar a produtividade em maior grau do que 

com a cana tradicional, ainda que às custas da diminuição da sacarose (ALEXANDER, 1985; 

GIAMALVA et al., 1984). Esse novo tipo de cana foi cunhado como cana-energia (energy cane) 

na Louisiana e em Porto Rico, onde foram realizados os primeiros trabalhos de melhoramentos 

dirigidos para esse fim (GIAMALVA et al., 1984, SAMUELS et al., 1984). 
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O bagaço passou a ser uma importante fonte de energia (vapor) para o processo de 

produção de açúcar em substituição à tradicional lenha. Posteriormente, o bagaço passou também 

a ser utilizado para a geração de eletricidade necessária no processo e, seguindo com a evolução, 

passou-se a produzir excedente de eletricidade para ser direcionado a rede pública (BALBO & 

PADOVANI NETO, 1987; CAMPOS, 1987).  

O bagaço inicialmente era vendido para terceiros, especialmente para alimentar 

caldeiras de indústrias alimentícias, além de outros usos menores, como ração animal, produção 

de composto orgânico, fabricação de aglomerados, papel, plástico biodegradável, biogás, bio-óleo, 

etc. (CAMPOS, 1987). 

  Não obstante o mérito e o valor desses trabalhos, uma mudança de paradigma está 

em curso e o novo caminho está indicando que, se a via contrária for tomada, ou seja, aumento de 

fibra ao invés de sacarose, os benefícios serão maiores, porque então o aumento em produtividade 

de biomassa será bem maior e com dispêndio menor em mão de obra e em recursos (SANTOS et

al., 2012). 

  O Brasil não só é o maior produtor e exportador de açúcar como também passou 

pioneiramente a produzir um combustível líquido renovável a partir da sacarose da cana-de-açúcar 

que se tornou extremamente importante na matriz energética, o etanol. A cana-energia oferece uma 

oportunidade ímpar para o Brasil aumentar ainda mais a sua competitividade em matéria de energia 

renovável de biomassa, com benefícios incomensuráveis à sociedade brasileira, além do valor 

energético (SANTOS et al., 2012). 

  As regiões tropicais e subtropicais são privilegiadas pela maior disponibilidade 

tanto de energia solar como também de terras agricultáveis e de água, elementos indispensáveis 

na agricultura. Essas condições são atendidas pelo Brasil, que sozinho possui 27% de novas terras 

aráveis em potencial no mundo (CONWAY, 2003), o que o coloca em uma situação ímpar, ao 

mesmo tempo desafiadora e de muita responsabilidade.  

  O grande desafio é como desenvolver uma nova plataforma energética que atenda 

ao crescente desenvolvimento mundial sem comprometer a sustentabilidade do planeta. Diversas 

tecnologias inovadoras estão sendo estudadas (LOVELOCK, 2006), e se busca adequar a matriz 

energética de cada país, de acordo com os recursos disponíveis. Para que isso aconteça existe a 

necessidade de grandes investimentos em ciência e tecnologia (STICKLEN, 2008; LEWIS & 

NOCERA, 2006). 
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1.1 Justificativa 

  A necessidade desta pesquisa surgiu a partir de uma demanda das usinas 

sucroenergéticas para a utilização do excedente de bagaço de cana-de-açúcar que estão estocados 

no pátio industrial, visando suprir a necessidade energética das usinas e possíveis vendas da 

energia elétrica excedente para concessionárias de energia, através de leilões ou diretamente ao 

consumidor final.  

A geração de energia elétrica produzida a partir da queima do bagaço não é 

novidade no setor sucroenergético, a cogeração é uma prática rotineira das usinas e possui décadas 

de existência. A grande novidade está na geração de excedentes exportáveis para o sistema elétrico 

nacional, que somente em tempos recentes está se transformando em produto corrente e a maior 

parte do seu potencial ainda está por ser explorado.  

O grande marco para o setor sucroenergético veio com o incentivo do Governo 

Federal, para aumentar a produção dessa fonte energética, com a aprovação da Lei 10.438 que 

criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia - PROINFA, fixando metas para 

a participação das fontes de energia renovável no Sistema Interligo Nacional –SIN.  

  Tal demanda motivou e veio ao encontro do projeto para a instalação do Instituto 

Senai de Inovação - ISI Biomassa, que está sendo implantado ao leste do Estado de Mato Grosso 

do Sul no município de Três Lagoas. A seguir, apresentar-se-á o objetivo deste trabalho. 

1.2 Objetivo 

  O presente trabalho teve como objetivo a avaliação energética e térmica de 

biomassa do bagaço de cana-de-açúcar, de forma comparativa entre duas indústrias 

sucroenergéticas, propiciando assim um melhor conhecimento do comportamento da degradação 

térmica deste tipo de biomassa. Sendo avaliado os seguintes parâmetros: teor de umidade, cinzas, 

combustibilidade, poder calorífico superior (PCS), poder calorífico inferior (PCI), poder calorífico 

útil (PCU), análise termogravimétrica (TGA).   

1.3 Estrutura da dissertação 

 A estruturação da dissertação encontra-se distribuída em cinco capítulos. O 

capítulo um, consiste de uma introdução geral, que descreve a questão da pesquisa, justificativa, 

objetivo e finalizando com a organização do trabalho. 
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 O capítulo dois apresenta a revisão de literatura sobre o tema abordado. Nele estão 

incluídas as bases teóricas que fundamentam o desenvolvimento da pesquisa, versando sobre as 

definições dos principais conceitos e sobre o processo produtivo. 

 O capítulo três apresenta o material e métodos utilizados na elaboração das análises 

laboratoriais que norteiam a pesquisa. 

 No capítulo quatro foi apresentado os resultados das análises laboratoriais 

realizadas e feita uma discussão com base na literatura. 

 Finalmente no capítulo cinco são apresentadas as conclusões com uma avaliação 

geral dos resultados apresentados. Serão expostas as principais conclusões, descrevendo as 

limitações encontradas durante a realização e finalizando com as sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA E ESTADO DA ARTE

Princípios e conceitos fundamentais empregados na literatura no que diz respeito 

ao tema desta dissertação, serão aqui apresentados com um propósito didático e objetivando uma 

melhor compreensão. 

2.1 A cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar, segundo Graner et al (1973), é originária da Oceania (Nova 

Guiné) e pertence à família Poacea do gênero Saccharum, cujas principais espécies são a 

officinarum L., a spontaneum L., sinense Roxb., Barberi Jesw., robustum Jews e edule Hask. 

A matéria-prima que permitiu ao homem descobrir a possibilidade de fabricação do 

açúcar foi uma planta contendo suco açucarado, que ocorria em locais úmidos da região da Nova 

Guiné e que mais tarde se denominou “cana-de-açúcar”, botanicamente classificada como espécie 

Saccharum officinarum (STEVENSON, 1965). 

De acordo com Cordeiro (2008), a cana-de-açúcar tem uma fisiologia privilegiada, 

pois pertence ao grupo de plantas C4, que possuem elevada eficiência fotossintética na 

transformação de CO2 (dióxido de carbono) em biomassa. A temperatura adequada juntamente 

com a grande quantidade de energia solar e de água, forneceram o ambiente ideal para que a cana-

de-açúcar se adaptasse no Brasil. 

A cana-de-açúcar é uma cultura semiperene, e possui ciclo médio de 4 anos desde 

o plantio até a renovação das áreas plantadas. Segundo Paoliello (2006) a cana-de-açúcar é 

comumente cultivada nas regiões tropicais e subtropicais, pois necessita de uma época quente e 

chuvosa para o desenvolvimento vegetativo, e uma época fria e/ou seca para o enriquecimento em 

açúcares. 

Sua propagação acontece por meio de pedaços de colmos, denominados toletes. 

Estes colmos são formados por nós e entre-nós (meritálo) que na base apresentam uma zona de 

radículas de onde saem raízes finas e fibrosas, formando um sistema fasciculado muito 

desenvolvido. O colmo é cilíndrico e no topo saem folhas da base dos nós, de forma 12 alternada 

e com bainhas invaginantes com pelos lignificados conhecidos como joçal, podendo ou não 

apresentar inflorescência do tipo panícula. Existem diversas variedades cultivadas no Brasil, fruto 

do cruzamento híbrido das espécies, na busca por variedades resistentes às moléstias e com elevado 

teor de sacarose armazenados nas células do meritálo (Germek, 2005). 

A cana-de-açúcar como matéria-prima é atualmente caracterizada como sendo 

colmos de cana-de-açúcar em estágio de maturação adiantado, sadios, recém-cortados, 
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normalmente despontados e livres de matéria-estranha. Entretanto, com o objetivo de um melhor 

aproveitamento da biomassa produzida no campo e solucionar problemas regionais, como a falta 

de cortadores e mesmo de cana, algumas regiões estão processando cana queimada com ponta. 

Esta condição deverá evoluir para a cana integral, conceituada como cana energia, o que 

representaria o aproveitamento total da biomassa constituída de açúcar total e matéria combustível 

(THOMAS, 2011). 

A cana-de-açúcar sempre teve um papel importante na economia brasileira, desde 

o período dos engenhos coloniais. As primeiras mudas da planta chegaram ao Brasil por volta de 

1515, vindas da Ilha da Madeira (Portugal), o primeiro engenho de açúcar foi construído em 1532, 

na capitania de São Vicente, mas foi no Nordeste, especialmente nas capitanias de Pernambuco e 

da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. No século seguinte, o Brasil era o maior 

produtor e fornecedor mundial de açúcar, posição mantida até o fim do século XVII (CIB, 2009).  

Segundo Vieira (2007), “o açúcar tornou-se o produto mais importante da economia 

colonial durante os séculos XVI e XVII, época em que se desenvolveu o chamado ciclo do 

açúcar...”. Historicamente, a cana-de-açúcar sempre foi um dos principais produtos agrícolas do 

Brasil e, hoje, o País tem novamente a primeira posição no ranking mundial da cultura. 

A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas cultivados no Brasil desde 

a época da colonização. A sua produção desde o início teve como objetivo atender diretamente ao 

mercado interno e/ou externo do açúcar e do álcool (PELLEGRINI, 2002). 

A cultura da cana-de-açúcar é uma das atividades econômicas mais importantes na 

história brasileira. Além do mais, a demanda pelos produtos do setor sucroenergético está 

crescendo no âmbito mundial. Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento - 

CONAB (2013), no qual o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, com aproximadamente 

588.915,70 milhões de toneladas na safra 2012/13, em uma área cultivada de 8.485,0 milhões de 

hectares. Desta maneira, ocupando grande importância no cenário mundial.  

As condições naturais e geográficas favoráveis do Brasil justificam o entendimento 

de que o país reúne vantagens comparativas expressivas para assumir posição de destaque, no 

plano mundial, na produção e uso da biomassa como recurso energético. Entre elas destacam-se a 

grande quantidade de terra agricultável com características adequadas do solo e condições 

climáticas, a perspectiva de incorporação de novas áreas onde os impactos ambientais estão 

circunscritos ao socialmente aceito, além da possibilidade de múltiplos cultivos dentro do ano 

calendário (BRASIL, 2007).  
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2.2  Desenvolvimento e potencialidades do setor sucroenergético no Estado de Mato 

Grosso do Sul 

No ano de 2006 houve a consolidação da expansão sucroenergética no Centro-

Oeste, em especial o Estado de Mato Grosso do Sul. Pereira et al., (2007) fizeram o seguinte relato: 

Apenas no Estado de Mato Grosso do Sul foram protocolados no Conselho 
de Desenvolvimento Industrial – CDI, a intenção da instalação de mais de 
40 indústrias. Caso a instalação desses empreendimentos se efetive, poderá 
haver um crescimento de mais de 300% na capacidade de produção de 
açúcar e álcool do Estado. 

 

Tal crescimento está relacionado a diversas potencialidades, conforme Pereira 

(2007), tais como: localização estratégica para escoamento de produção, proximidade aos grandes 

centros consumidores, preços mais baixos das terras em relação a outros Estados, grande 

disponibilidade de áreas e um clima favorável, que se apresentou como uma importante alternativa 

para o desenvolvimento desta cadeia, a crise da pecuária com o fechamento das exportações devido 

os focos de aftosa e os baixos preços da arroba, bem como a crise da cultura da soja, tudo isso 

estimularam a diversificação da produção favorecendo a cana. 

Os resultados obtidos neste levantamento da safra 2012/13, são apresentados em 

detalhes na Tabela 1, no qual se destaca-se o Estado MS, (BRASIL, 2013). 
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Tabela 1. Produtos da indústria sucroalcooleira, comparativo de área, produtividade e produção, 
safras 2011/12 e 2012/13. 

 
 

O Estado atualmente possui 24 usinas instaladas e uma em projeto. Destas, a 
maioria está situado na região sul do Estado conforme (Tabela 2 e Figura 1): 
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Tabela 2. Unidades associadas e projeto de instalação no MS na safra 2012/2013. 

Unidades Associadas 

1 Adecoagro – Vale do Ivinhema (Angélica)   

2 Alcoovale  

3 Bunge – Monteverde  

4 CBAA Brasilândia  

5 CBAA Sidrolândia  

6 DCOIL  

7 Energética Santa Helena  

8 Energética Vicentina  

9 Odebrecht – Costa Rica  

10 Odebrecht – Eldorado  

11 Odebrecht – Santa Luzia I  

12 Fátima do Sul Agro energética  

13 Iaco Agrícola S/A  

14 Biosev – Maracajú  

15 Biosev – Passa Tempo  

16 Biosev – Rio Brilhante  

17 Raízen Caarapó  

18 São Fernando Açúcar e Álcool  

19 Tonon Bioenergia  

20 Usina Laguna  

21 Usina Sonora  

22 Usinavi S/A – IBE  

23 Adecoagro – Vale do Ivinhema (Ivinhema)  

24   Usina Aurora Açúcar e Álcool  

Projeto 

25 Terra Verde Bioenergia  

Fonte: Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul – Biosul, safra 2012/13 (BIOSUL, 2012). 



24 

 

Figura 1. Mapa de bioenergia Mato Grosso do Sul safra – 2012/2013. 
Fonte: (BIOSUL, 2012).  

 

Desta forma, Mato Grosso do Sul está se tornando um novo polo industrial no setor 

sucroenergético. Nota-se ao analisar a Figura 2 que o crescimento na produção da cana-de-açúcar 

no Mato Grosso do Sul veio aumentando a cada ano, pois na safra 2011/2012 tem-se uma produção 

de mais de 33 milhões de toneladas (SANTOS, 2012). 
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Figura 2. Evolução da produção de cana-de-açúcar no MS. 

Fonte: SANTOS, 2012. 

 

Contudo, a consolidação ocorreu somente no ano de 2007, o Estado de Mato Grosso 

do Sul encontra-se hoje em 5º lugar no ranking nacional da produção de cana-de-açúcar, e as 

expectativas são cada vez maiores, tornando-se a alguns anos o segundo maior produtor nacional 

(SANTOS, 2012). 

Atualmente, a atividade canavieira está se expandindo, devido ao crescimento do 

mercado interno e externo em razão da tendência da procura de outras fontes de energia para 

substituir o petróleo, do aumento da frota de veículos flexfuel conhecidos também como 

bicombustíveis e do efeito da Rio+20 na avaliação do progresso de medidas mais sustentáveis para 

o planeta, ou seja, a preocupação mundial com a preservação ambiental e a consequente busca por 

alternativas de energia renovável.  

Esta preocupação é evidenciada por Pereira et al., (2007): 

“As sociedades nunca valorizaram tanto a importância de medidas que 
proporcionem um desenvolvimento com maior sustentabilidade. O 
consumo indiscriminado de combustíveis fósseis (não renováveis), se 
apresenta como o grande vilão responsável pela emissão de gases que 
provocam o aquecimento global. Isso fez aumentar o interesse pelo 
consumo de combustíveis renováveis, que via de regra, são menos 
poluentes e evitam a emissão de gases de efeito estufa. ” 

 

A seguir discutir-se-á a importância da biomassa de cana-de-açúcar como fonte 
energética renovável. 
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2.3 Bioenergia, a energia da biomassa 

A biomassa é uma importante fonte de energia para a humanidade. Ela é a forma 

natural de armazenar uma fração da energia solar incidente no planeta, e até mesmo os 

combustíveis fósseis são originários da biomassa. O desafio da humanidade é buscar soluções para 

usar de forma cada vez mais eficiente esse recurso natural (MCT, 2005).  

O termo biomassa compreende a matéria vegetal gerada pela fotossíntese e seus 

diversos produtos e subprodutos derivados, tais como florestas, culturas e resíduos agrícolas, 

dejetos animais e matéria orgânica, contida nos rejeitos industrial e urbano. Essa matéria contém 

a energia química acumulada através da transformação energética da radiação solar e pode ser 

diretamente liberada por meio da combustão, ou ser convertida, através de diferentes processos, 

em produtos energéticos de natureza distinta, tais como carvão vegetal, etanol, gases combustíveis 

e de síntese, óleos vegetais combustíveis e outros (BRASIL, 2007). 

A biomassa energética apresenta rotas de conversão significativamente 

diversificadas, com extensa variedade de fontes, que vão desde os resíduos agrícolas, industriais e 

urbanos, conforme demonstradas na Figura 3 - cadeia da bioenergia (BRASIL, 2007). 

 

 

Figura 3. Cadeia da bioenergia. 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANELL, 2002) 
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Dentro de uma perspectiva a longo prazo, a biomassa para fins energéticos em geral, 

e como fonte para geração de energia elétrica em particular, está entre as fontes renováveis com 

maiores possibilidades (BRASIL, 2007). 

A produção de biomassa para fins energéticos renováveis, gera empregos e requer 

menor investimento por posto de trabalho criado do que os combustíveis fósseis. Além disso, 

descentraliza a produção regionalmente, tem o ciclo de carbono fechado (o que significa 

diminuição das emissões de poluentes) e economiza as fontes não-renováveis. Essas são apenas 

algumas vantagens, porém seu uso deve se dar de forma sustentável, de acordo com técnicas 

apropriadas de manejo e cultivo e de forma a não concorrer com a agricultura (GONÇALVES, 

2006). 

O setor da cana-de-açúcar já apresenta uma expressiva contribuição 

(sustentabilidade responsiva) para a substituição dos combustíveis fósseis, indo além da sua 

autossuficiência em energia (elétrica e térmica). Gera 11,3 TWh de energia elétrica e mecânica 

(3% da eletricidade gerada no país). Para cada tonelada de colmos (t cana), a biomassa gerada é 

0,28 t (MS) de bagaço e palha, e 0,145 t (MS) de sacarose (MACEDO, 2007). 

A exemplo disso a União Europeia tem um plano de suprir 20% de energia de 

biomassa no total de energia necessária em 2020, sendo 15% como energia elétrica (BAUEN et

al., 2004) e alguns dos seus países pretendem ter completa dominância de energia de biomassa na 

sua matriz energética. Nos EUA, além da produção de etanol a partir do milho, que obviamente 

tem sérias limitações, o uso de biomassa não apenas para a produção de etanol, mas também para 

a geração de energia elétrica, é considerado uma alternativa importante para diminuir o uso do 

petróleo. 

 Com o esgotamento das reservas naturais de biomassa, tanto pelo consumo direto 

como pela conversão das áreas de florestas em terras agricultáveis, e o grande uso do petróleo, 

carvão mineral e gás natural como principais fontes energéticas, a participação da biomassa na 

matriz energética mundial do último século passou a ser minoritária nos países mais 

desenvolvidos, contrariamente aos países pouco desenvolvidos, onde ela seguiu tendo alto peso. 

Na matriz energética brasileira, por exemplo, em 2013, a biomassa da cana-de-açúcar representou 

15,4%, enquanto a participação da hidroeletricidade foi de 13,8%, (BRASIL, 2013). Portanto, a 

biomassa de cana-de-açúcar teve participação importante e terá ainda mais no futuro.  

 O Brasil apresenta uma matriz de geração elétrica com 42,4% de energia renovável 

e 57,6% de energia não renovável. As fontes de energias renováveis são: biomassa da cana 15,4%, 
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hidráulica e eletricidade 13,8%, lenha e carvão vegetal 9,1%, lixivia e outras renováveis 4,1%. 

(BRASIL, 2013). Na Figura 4 são apresentadas as repartições da oferta interna de energia. 

 

Figura 4. Repartição da oferta interna de energia. 
Fonte: (BRASIL, 2013). 

Chegou-se a um momento em que a plataforma tecnológica da petroquímica mostra 

instabilidade, tanto pela sua natureza de comoodity esgotável como por questões geopolíticas, o 

que gera grande insegurança energética no mundo. O resultado é uma expectativa de grandes 

transformações no suprimento energético mundial (BRASIL, 2013).  

 Dentre as várias alternativas de fornecimento de energia para atendimento do atual 

requerimento da civilização humana, a energia da biomassa tem sido uma das eleitas, por inúmeras 

razões, dentre as quais porque recicla o carbono e, assim, contribui para mitigar o efeito estufa 

(RUBIN, 2008; USDOE, 2008; JOHNSON et al., 2007; STICKLEN, 2007; HILL et al., 2006).  

2.3.1 Oferta de biomassa para fins energéticos  

A oferta de biomassa do setor sucroalcooleiro está associada à evolução da 

capacidade de produção de cana-de-açúcar que deverá ser expandida no horizonte de estudo. 

Atualmente, todo o bagaço produzido é utilizado na produção de energia elétrica e calor de 

processo, grande parte voltada para o atendimento das necessidades da própria usina de açúcar e 
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álcool (autoprodução), porém em unidades térmicas de baixa eficiência. Quanto à palha, toda ela 

é deixada no solo, funcionando como adubo orgânico para a cultura (BRASIL, 2007).  

A potência instalada no Brasil para produção de eletricidade a partir da biomassa 

da cana é de 2.822 MW, em mais de 250 usinas, representando aproximadamente 14% da 

capacidade termelétrica atual do país. Basicamente, a tecnologia de geração utilizada compreende 

ciclos de contrapressão, com caldeiras de baixa pressão e baixa eficiência. De fato, nessas 

condições, para uma safra de 400 milhões de tonelada de cana, comparável com o volume da safra 

2004/2005, estima-se que a produção de energia elétrica possa chegar a 8,1 TWh/ano (BRASIL, 

2007).  

2.3.2 Ofertas prospectiva de biomassa do setor sucroenergético brasileiro 

Uma vez definido o crescimento da produção de cana e a oferta de resíduos da 

biomassa, formulou-se um cenário para a recuperação da palha no campo e para a destinação da 

biomassa para produção de etanol através da hidrólise. A partir desses valores, determinou-se a 

oferta de biomassa do setor sucroalcooleiro para geração de energia elétrica (BRASIL, 2007). Na 

Tabela 3 está apresentada a oferta da cana em milhões de toneladas e prospecções. 

Tabela 3. Oferta de biomassa da cana (em milhões de toneladas). 

Fonte: Matriz Energética Nacional. Brasil, (2007).  

2.4 Cogeração de energia 

O termo “cogeração” é de origem americana e é empregado para designar os 

processos de produção combinada de energia térmica e potência, mecânica ou elétrica, com o uso 

da energia liberada por uma mesma fonte primária de combustível, qualquer que seja o ciclo 

termodinâmico. Um dos aspectos mais importantes, é que o sistema de cogeração é projetado para 

satisfazer a demanda térmica do consumidor, já que não é viável, na maioria dos casos, comprarem 
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este tipo de energia de outra empresa. A potência elétrica produzida pode atender parte ou a 

totalidade das necessidades da própria planta industrial, existindo também a possibilidade de 

produção de excedente de energia elétrica para a venda, constituindo-se em mais um produto da 

empresa (FIOMARI, 2004).                    

Os sistemas de cogeração têm sido bastante incentivados por muitos países, 

chegando atualmente a representar cerca de 7% do total de energia produzida mundialmente, e 

mais de 40% da energia gerada em alguns países da Europa. E ainda, os EUA e a União Europeia 

têm metas para dobrar o montante de energia gerada por sistemas de cogeração até 2010 

(OLIVEIRA, 2007). 

O setor sucroalcooleiro demonstra disposição para assumir a responsabilidade de 

ajudar o Brasil a garantir o suprimento de energia elétrica para o ritmo de crescimento que o país 

vem apresentando. O setor pode contribuir muito para a produção de energia elétrica para 

comercialização, através da expansão de seus sistemas de cogeração. No entanto, para que isto 

ocorra devem, necessariamente, serem utilizadas tecnologias mais avançadas e que permitam um 

melhor aproveitamento energético do combustível (BALEOTTI, 2007). 

No Brasil, o setor sucroalcooleiro está descobrindo dois novos significados para os 

produtos resultantes da colheita e do processamento da cana-de-açúcar. Cada muda de cana 

plantada no país não é mais apenas o início da produção de açúcar e álcool, da terra também brota 

energia elétrica. Antes resíduos de destinação inconveniente, a palha e o bagaço estão se tornando 

sinônimos de dinheiro para as usinas. E sinônimos de solução para um problema iminente, ou pelo 

menos, provável no Brasil, evidenciado recentemente com a crise do gás (OLIVEIRA, 2007). 

Do ponto de vista energético, as usinas sempre produziram um grande volume de 

bagaço, tornando-se um grande transtorno quanto à disposição deste bagaço na natureza. Diante 

deste fato, as usinas instalaram ao longo dos anos, modelos que consomem todo esse subproduto 

sem deixar nada sobrar. Dessa forma, evita-se o consumo de combustíveis externos e se dispõe do 

bagaço produzido (ZANETTI, 2006). 

Segundo Dantas (2009), atualmente existem três modelos de caldeira: com fornalha 

do tipo ferradura, com grelha plana ou inclinada, que realizam queima em leito fixo e caldeiras 

que realizam queima em suspensão. O modelo de queima em suspensão se mostra o mais eficiente, 

por serem mais modernas e são usadas quando as usinas fazem substituição de equipamentos ou 

em novas unidades.  
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Observou-se também uma troca das caldeiras na questão de eficiência, antes eram 

usadas caldeiras de baixa eficiência e média pressão (21 a 60 bar), atualmente são usadas caldeiras 

de alta eficiência e com mais pressão (85 a 100 bar). 

Caldeiras ou geradores de vapor são os nomes dados aos equipamentos que tem 

como função mudar o estado da água do líquido para vapor. Outros fluidos podem ser utilizados 

para produção de vapor, no entanto, a água é preferida, pois possui elevado calor específico e 

abundância no meio industrial. Os geradores de vapor são comumente utilizados em processos 

industriais e na geração de energia elétrica (INNOCENTE, 2011). Na Figura 5 evidencia-se o 

esquema de uma caldeira aquotubular. 

 

Figura 5. Caldeira (aquotubular) de cogeração. 
Fonte: Schürhaus, 2008. 

2.5 Composição química da biomassa 

A celulose é um polissacarídeo composto de moléculas de glicose ligadas através 

de interações intermoleculares, as quais resultam em uma estrutura cristalina que confere alta 

insolubilidade à molécula e resistência à ação de produtos químicos. Apesar disso, a celulose é 

propensa à hidrólise química ou enzimática (SOARES, 2012). 

A hemicelulose ou xilana, ao contrário da celulose, é formada por vários tipos de 

açúcares, sendo considerado, portanto, um heteropolímero. É constituído por pentoses (C5), (β-D-

xilose e α-L-arabinose), hexoses (β-Dmanose, β-D-glicose e α-D-galactose) e/ou ácidos urônicos 

(ácido α-D-glucurônico, ácido α-D-4-O-metilgalacturonico e ácido α-D-galacturônico). Esse 

polissacarídeo é mais propenso à hidrólise. A xilana é o segundo polissacarídeo mais encontrado 

na natureza (SOARES, 2012). 
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A lignina é formada por uma estrutura complexa que dá às plantas uma maior 

resistência mecânica. Este é um composto muito resistente à degradação química e enzimática e, 

como recobre os demais polissacarídeos, representa um problema ao se tentar utilizar o bagaço de 

cana-de-açúcar para obtenção de etanol, pois impede o acesso aos demais tecidos. Porém existem 

microrganismos que realizam a sua degradação. Outras substâncias podem ser extraídas do 

material vegetal, tais como ceras, álcoois, lipídeos, esteroides, ácidos graxos, hidrocarbonetos e 

flavonoides. Alguns desses compostos extrativos podem ser tóxicos. Essas moléculas podem 

variar de acordo com a espécie analisada e o processamento ao qual será submetido o material 

vegetal (SOARES, 2012). 

Os restantes dos materiais são considerados substâncias não extrativas, pois 

compõem as cinzas que restam quando a planta é queimada. Esses compostos são inorgânicos, 

conhecidos como sais ou minerais, como potássio, sílica, manganês, sódio, cálcio, entre outros. A 

composição das substâncias não-extrativas depende das condições de solo, de clima e meio 

ambiente (SOARES, 2012). 

Segundo Cosentino (2007), a composição química do bagaço varia de acordo com 

diversos fatores, dentre eles, o tipo de cana, o tipo de solo, as técnicas de colheita e até o manuseio. 

A Tabela 4 demonstra a composição química média do bagaço de cana, em que a fibra é a matéria 

seca e insolúvel em água, contida na cana de açúcar e o brix mede os sólidos solúveis em água 
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Tabela 4. Composição química média do bagaço de cana-de-açúcar. 

Composição química média 

Carbono 39,7 – 49 % 

Oxigênio 40 – 46 % 

Hidrogênio 5,5 – 7,4 % 

Nitrogênio e Cinzas 0 – 0,3 % 

Propriedades físicas-químicas 

Umidade 50 % 

Fibra 46 % 

Brix 2 % 

Impurezas minerais 2 % 

Composição média da fibra do bagaço 

Celulose 26,6 – 54,3 % 

Hemicelulose 14,3 – 24,4 % 

Lignina 22,7 – 29,7 % 

 

Na Tabela 5 é apresentada a composição química da palha da cana-de-açúcar, onde 

Cosentino (2007), afirma que do grupo lignocelulósico destacam-se em porcentagem a celulose 

(45,1%) e a lignina (12,7%). 

Tabela 5. Composição da palha de cana-de-açúcar. 

Componente Palha 

Celulose % 45,1 

Hemicelulose % 25,6 

Lignina % 12,7 

Umidade % 9,7 

Outras Matérias Orgânicas. % 4,3 

Cinza % 8 
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2.6 Análises físico-químicas da biomassa 

A seguir serão descritos conceitos e princípios que fundamentam a importância da 

avaliação energética e térmica na contextualização deste trabalho. 

2.6.1 Teor de umidade, cinzas e combustibilidade 

Para Martins (1988), há dois métodos para determinar a umidade, o método da 

estufa: o método padrão para a determinação do teor de umidade é o da secagem em estufa e o de 

medidor elétrico de umidade: os medidores de umidade elétricos são aparelhos utilizados para se 

determinar o teor de umidade de uma peça ou de um lote. 

Segundo Rabelo (2010), o objetivo da análise de umidade é medir a quantidade de 

água e outros componentes voláteis a 105°C presentes nas amostras de bagaço e, a finalidade da 

determinação do teor de cinzas é quantificar o material inorgânico na biomassa estrutural ou 

extraível, como parte da composição total. Visto que quanto menor for o teor de cinzas das 

amostras maior será seu potencial de combustível. No entanto o teor de combustibilidade de uma 

biomassa, expressa a partir da degradação térmica da mesma, o quanto da amostra possui 

composição química favorável à produção de energia (GONÇALVES, 2010). 

2.6.2 Poder calorífico: PCS, PCI e PCU 

Segundo Silva & Morais (2008), as principais propriedades para caracterização 

energética de biomassas em geral são: Poder Calorífico – PC (kJ/kg), densidade (kg/m³) e 

composição, onde o PC é classificado em Poder Calorífico Superior - PCS: Poder Calorífico em 

base seca, onde não se leva em consideração o calor associado à condensação da água formada em 

reação com o hidrogênio contido na biomassa e Poder Calorífico Inferior (PCI): É calculado 

subtraindo do PCS o calor associado com a condensação do vapor de água formado pela reação 

do hidrogênio contido na biomassa.  

Segundo Doat (1977), a energia contida no resíduo da colheita pode ser avaliada 

pelo poder calorífico que é a quantidade de calor liberada pela combustão de uma unidade de 

massa desse corpo (kJ/kg). 

O poder calorífico pode ser representado de três formas distintas: poder calorífico 

superior (PCS), poder calorífico inferior (PCI) e poder calorífico útil (PCU). 

O poder calorífico é dito superior quando a combustão se efetua a volume constante 

e a água formada durante a combustão é condensada. O poder calorífico inferior é aquele cuja a 

água formada durante a combustão não é condensada (DOAT, 1977).  
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Uma forma de obtenção do PCI, segundo Brito (1993), é através da fórmula: PCI = 

PCS – 600 (9H/100), que exclui a interferência do vapor de água produzido na combustão do 

hidrogênio (H), presente no material em combinação com o oxigênio. A maioria dos sistemas de 

utilização da biomassa para a produção de energia não seca o material abaixo de 10% de umidade, 

portanto, o poder calorífico que melhor se aproxima da realidade é o PCU, que é derivado do PCI, 

levando-se em consideração um dado teor de umidade (u), e segundo Vale et al., (2000), é 

calculado através da fórmula: 

PCU = PCI [(100- u)/100] - 6u 

2.6.3 Análise termogravimétrica TGA 

A análise termogravimétrica permite um maior conhecimento da temperatura inicial 

e final para degradação térmica. Esta análise também pode ser utilizada para investigar a 

reatividade de materiais carbonosos. A temperatura de pico é identificada no perfil de queima, o 

ponto no qual a taxa de perda de massa devido à energia de ativação é máxima (DERMIBAS, 

2004). 

A caracterização termogravimétrica pode auxiliar na escolha de faixas de 

temperaturas utilizadas no processo de carbonização ou combustão, buscando a economia de 

energia utilizada nos fornos, além de identificar as principais fases das reações de liberação ou 

absorção de energia, e perda de massa, que estão diretamente ligados a qualidade do combustível. 

A relação do rendimento gravimétrico e perda de peso da lignina são fatores importantes para a 

determinação da qualidade da biomassa (COSTA et al., 2004). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Os subitens listados abaixo descrevem os materiais e métodos utilizados na 

realização do experimento.

3.1 Coleta das amostras 

Para a execução desse trabalho, foram coletadas amostras de biomassa - bagaço de 

cana-de-açúcar em duas indústrias sucroenergéticas localizadas na região sul de Mato Grosso do 

Sul, sendo que as amostras utilizadas foram de diferentes variedades de cana-de-açúcar. Os locais 

de coleta das amostras de bagaço A 1 e B 1 são apresentados na Figura 6. 

 
Figura 6. Local de coleta das amostras de bagaço: (a) A1 e (b) B1 em duas usinas sucroenergéticas. 

Para este experimento a quantidade de biomassa – bagaço de cana-de-açúcar, 

coletada nas usinas A e B para as análises, foi de 15 kg, sendo 7,5 kg de cada indústria. As amostras 

foram fornecidas pelas usinas identificadas como A e B pertencentes aos seguintes municípios: 

Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, ambas localizadas no Estado de Mato Grosso do Sul. Em 

cada ponto de coleta, foram obtidas 3 amostras de 500 g cada, sendo 1,5 kg por ponto de coleta. 

As amostras foram coletadas a uma profundidade de 50 cm da superfície, com distância entre os 

pontos de 100 metros. 

As amostras foram coletadas no final da safra – ano 2013, sendo realizadas na data 

27/11/2013 - usina A e 28/11/2013 - usina B, nas quais, as variedades que constituíram as amostras, 

das usinas A e B foram respectivamente: SP803280 (23,23%), SP801842 (1,35%), RB855536 

(24,77%) RB867515 (50,65%) e SP801816 (5,17%), SP803280 (14,62%), SP813250 (2,33%), 

RB835054 (10,80%), RB855536 (3,13%), RB92579 (61,78%), ADEFIN (2,17%).  

Alguns possíveis fatores que influenciaram tais variedades cultivadas são: brix, 

fibra da cana e produtividade. Ambas as variedades SP e RB, segundo Ravaneli et al., (2003), 
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apresentam respectivamente os seguintes valores de porcentagem de fibras: 13,61 e 11,26. 

Considerando a importância da matéria-prima lignocelulósica para geração de bioenergia, as 

porcentagens encontradas anteriormente favorecem os resultados obtidos nas análises energéticas 

de poder calorífico das biomassas.  

A diferenciação de variedades são estratégias usadas pelas indústrias para a seleção 

da cana-de-açúcar. Cada variedade expressa características diferentes, sendo a mais desejável para 

a bioenergia, a que possui o maior teor de fibra. A existência de muitas variedades é uma vantagem 

pois o melhoramento genético visa a obtenção de variedades com adaptabilidade as condições de 

solo, precipitação pluviométrica, controle biológico de algumas pragas, produtividade, tempo de 

maturação, clima, entre outros. 

Os pontos de coleta são identificados na Tabela 6 para as duas indústrias. Vale 

salientar que tanto os pontos de coleta da usina identificada como A, como os pontos da usina 

identificada como B, são semelhantes no que diz respeito a estrutura de cada operação unitária das 

usinas. 

Tabela 6. Identificação da localização dos pontos de coleta. 

Pontos 

usina A 

Identificação dos pontos de 

coleta - usina A 

Pontos 

usina B 

Identificação dos pontos de 

coleta - usina B 

A1 Saída 4° terno de moagem B1 Saída 6° terno de moagem 

A2 Saída da esteira da caldeira B2 Saída da esteira da caldeira 

A3 1º ponto do monte (NOVO) B3 1º ponto do monte (NOVO) 

A4 2º ponto do monte (NOVO) B4 2º ponto do monte (NOVO) 

A5 3º ponto do monte (VELHO) B5 3º ponto do monte (VELHO 

 

As amostras A1, A2, A3, A4e A5 correspondem aos pontos de coleta da usina A, 

na qual sua estrutura unitária possui 4 ternos de moagem. As amostras B1, B2, B3, B4 e B5 

correspondem a usina B, que possui na estrutura unitária 6 ternos de moagem. Quanto aos pontos 

de coleta: as amostras A1 e B1 foram coletadas na saída do último terno de moagem, A2 e B2 

foram coletadas na saída da esteira que alimenta a caldeira, A3, B3 e A4, B4 foram coletadas no 

monte excedente da safra do ano de 2013. E as amostras A5 e B5 corresponde a amostras da safra 

anterior. 

Nas Figuras 7 e 8 encontram-se detalhados os pontos de coleta das usinas A e B, 

identificados na tabela anterior. As usinas se diferenciam quanto a moagem no item quantidade de 

ternos existentes, sendo quatro ternos na indústria A e seis ternos na B.  
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Figura 7. Esquema detalhado dos pontos de coleta do bagaço de cana da usina A. 

 

 

Figura 8. Esquema detalhado dos pontos de coleta do bagaço de cana da usina B. 
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Foram realizadas as seguintes análises: 

 Teor de Umidade (u) 

 Teor de Combustibilidade (TC) 

 Teor de Cinzas (TCZ)  

 Poder Calorífico: Superior (PCS), Inferior (PCI) e Útil (PCU) 

 Termogravimetria (TGA) 

A Figura 9 apresenta o fluxograma sintetizado da realização do projeto, no qual se 

destaca o terceiro item, que expressa as análises realizadas no trabalho. 

 

Figura 9. Fluxograma de sintetização do trabalho. 

3.2 Determinação do teor de umidade 

A determinação do teor de umidade foi realizada na FATEC SENAI Dourados.  

O teor de umidade a base úmida de todas as amostras, foi determinado de acordo 

com Gonçalves (2006), realizando a secagem das amostras em estufa de circulação forçada, marca 

Quimis, à 105°C por um período de tempo suficiente para que o material apresentasse massa 

constante. O tempo de estufa foi de 4 horas e 30 minutos à 105°C. As amostras foram pesadas, 

aproximadamente 3 g, utilizando – se de uma balança analítica marca Shimadzu. As amostras 

foram pesadas, dispostas em estufas e resfriadas a temperatura ambiente em dessecadores e 

pesadas novamente (Fig. 10, 11 e 12).  
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Utilizou-se para o cálculo a Equação 1: 

%u = (mu-ms)100/mu.......................................................................(1) 

em que: 

mu = massa (g) de matéria úmida, 

ms = massa (g) de matéria seca 

u = umidade (%)  

 

Figura 10. Pesagem de aproximadamente 3 g de bagaço de cana em balança analítica. 

 

 

Figura 11. Disposição das amostras de bagaço de cana em estufa de circulação forçada. 
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Figura 12. Amostras de bagaço de cana posicionadas no dessecador. 

 

3.3 Determinação dos teores de combustibilidade e cinzas 

A determinação dos teores de combustibilidade e cinzas foram realizados no 

laboratório de análises físico-químicas da FATEC SENAI Dourados  

A determinação destas propriedades é imprescindível para a caracterização dos 

resíduos. O teor de combustíveis e o teor de cinzas (ou inertes) fornecem informações aproximadas 

da combustibilidade dos resíduos. O método foi adaptado do Guia de Prática de Análise Imediata 

de Combustíveis Sólidos (UFMG, 2008), utilizando – se o procedimento descrito a seguir. 

 Inicialmente os cadinhos foram secos em estufa modelo Quimis a 105 °C, por uma 

hora. Em seguida as amostras foram pesadas, e carbonizadas em cadinhos de porcelana a 600ºC por 

quatro horas em mufla. As amostras foram resfriadas a temperatura ambiente em dessecadores e 

pesadas novamente (Fig. 13, 14 e 15).  

O teor de combustíveis foi calculado pela Equação 2: 

𝑻𝑪 =
𝒄 – 𝒅

𝒄
× 𝟏𝟎𝟎..............................................................(2) 

em que: 

TC = teor de combustíveis (%) 

c = massa da amostra antes da queima (g) 

d = massa da amostra após a queima (g) 
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O teor de cinzas é obtido pela Equação 3: 

𝑻𝑪𝒁 = 𝟏𝟎𝟎– 𝑻𝑪 .............................................................(3) 

em que: 

TCZ = teor de cinzas (%) 

TC = teor de combustíveis (%) 

 

Figura 13. Amostras de biomassa dispostas em cadinhos. 

 

Figura 14. Disposição das amostras de bagaço de cana na mufla. 
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Figura 15. Amostras de bagaço de cada dispostas no dessecador.  

 

3.4 Método para determinação do PCS 

Na Universidade Estadual de São Paulo – UNESP, Campus de Botucatu, Faculdade 

de Ciências Agronômicas (FCA) - Laboratório de Resíduos Sólidos e Compósitos, realizaram-se 

as análises de poder calorífico superior (PCS). 

Para a análise do PCS seguiu-se a norma ABNT – NBR 8633/84. Esta norma 

prescreve o método de determinação do poder calorífico superior a um volume constante, em 

calorimétrico adiabático, isotérmico ou estático.  

Primeiramente, foi realizada a calibração do aparelho utilizado. O processo de 

calibração é importante, e pode ser realizado a partir do PCS de materiais de referência. Para o 

presente estudo foram realizadas pastilhas de ácido benzoico que possui PCS conhecido 6.318 

cal.g-1. 

A pastilha de ácido benzoico foi colocada em um cadinho de aço inox e amarrada 

a um fio de níquel de 0.3 mm e aproximadamente 10 cm de comprimento. As extremidades do fio 

foram fixadas aos contatos elétricos que contém as válvulas de entrada e saída de gases. Colocou-

se esta peça na abertura da bomba sobre anéis de vedação e a bomba foi fechada com uma tampa 

vazada para permitir o acesso às válvulas e contato elétrico. 

Adicionou-se 2.700 mL de água destilada e oxigênio no interior da bomba em 

quantidade suficiente para que fosse possível a combustão completa da amostra. O calorímetro foi 

ligado e deixado sob agitação até a verificação da estabilização térmica. Após a estabilização da 
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temperatura a ignição foi ligada. Verificou-se a variação da temperatura da água adicionada ao 

calorímetro antes e após a ignição, ou seja, antes e após a combustão da amostra. 

A partir da fórmula (4) calculou-se a constante do calorímetro (K), conhecendo-se 

o poder calorífico superior (PCS) do ácido benzoico 6.318 cal. g-1.  

 

𝑷𝑪𝑺 =
(𝑲+𝑽𝑯𝟐𝑶)×𝚫𝑻

𝐦𝐬
 ..............................................................(4) 

em que:  

PCS = poder calorífico superior (cal/g); 

K = constante do equipamento 413.1228 (cal/ºC) 

VH2O = 2700 (mL) 

∆T = diferença de temperatura (ºC) 

ms = massa seca (g) 

 

  Para a determinação do PCS do bagaço, foram confeccionadas pastilhas de 

aproximadamente 1 g, o cadinho de aço inox foi tarado, utilizou-se 2.700 mL de água destilada, 

fio de níquel de 0.3 mm e oxigênio com 150 psi pressão. 

O calorímetro tem como unidade de calor cal/g, optou-se em transformar em kJ/kg. 

A constante K da máquina utilizada foi determinada com ácido benzoico, sabendo-se previamente 

que o PCS do ácido benzoico é de 6.318 cal. g-1, onde o valor obtido de K foi de 413.1228 cal/ºC. 

As amostras foram pesadas em cadinho de metal e dispostas na bomba calorimétrica para (Fig. 16, 

17 e 18).   
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Figura 16. Pesagem de aproximadamente 1 g de bagaço de cana prensado e disposto em cadinho. 
 

 

Figura 17. Calorímetro aberto e abastecido água destilada aguardando para receber a cápsula. 
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Figura 18. Equipamento calorímetro completo. 

3.5 Método para determinação do PCI e PCU 

Para o cálculo do poder calorífico inferior foi estabelecida uma média de 

porcentagem de hidrogênio (H) igual a 6,0. Justifica-se esta média pela composição química de 

resíduos lignocelulósicos que apresentam porcentagens de hidrogênio entre 5,5 e 6,5, com algumas 

exceções ultrapassando os 6,5 de H. 

O poder calorífico inferior (PCI) e o poder calorífico útil (PCU), foram 

determinados, segundo Brito (1993), pelas fórmulas: 

 

𝑷𝑪𝑰 =  𝑷𝑪𝑺 –  𝟔𝟎𝟎 (𝟗𝑯/𝟏𝟎𝟎)..................................................(5) 

𝑷𝑪𝑼 = 𝑷𝑪𝑰 [
(𝟏𝟎𝟎−𝒖)

𝟏𝟎𝟎
] − 𝟔𝒖........................................................(6)

 

em que: 

PCS = poder calorífico superior, determinado através de bomba calorimétrica (cal/g) 

PCI = poder calorífico inferior (cal/g) 

PCU = poder calorífico útil (cal/g) 
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H = teor de hidrogênio (%) 

u = umidade do material (%)  

Para o cálculo do poder calorífico útil (PCU) foram considerados os teores médios de umidade 

correspondentes a cada amostra coletada.  

3.6 Análise termogravimétrica TGA 

As análises de Termogravimetria (TGA), foram realizadas no Instituto de Química 

da UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas. 

Foi utilizado o equipamento, modelo 2950 TGA HR. As amostras foram aquecidas 

da temperatura ambiente até 600 °C sob um fluxo de argônio de 60 mL/min. a uma velocidade de 

aquecimento de 10 °C/min. em que foram utilizadas amostras de aproximadamente 2,5 a 4 mg. A 

curva termogravimétrica foi registrada de 100 a 600 °C. 

3.7 Análise estatística 

Os poderes caloríficos (PCS, PCI e PCU) das amostras obtidas nas usinas A e B 

serão submetidas, através do programa SYSTAT 12, à análise de variância two-way (ANOVA), 

testando a influência da usina e dos grupos, com teste à posteriori de Tukey (GONÇALVES, 

2010). Na análise de TGA será aplicado o teste t de Student, comparando as temperaturas médias 

entre as duas usinas. 

O delineamento utilizado foi: duas usinas A e B, cinco pontos de coleta para cada 

usina com 3 repetições por ponto. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Teor de umidade 

Os teores médios de umidade das amostras coletadas nas usinas A e B são 

apresentados na Figura 19. Serão discutidos os resultados de umidade das usinas A e B, 

prevalecendo as comparações dos resultados entre cada uma delas e posteriormente entre as 

amostras das duas usinas.   

 

Figura 19. Comparação dos teores de umidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas 
nas usinas A e B. 

 

Quando comparadas as amostras da usina A, pode-se observar que do ponto A1 

para o ponto A2, houve um aumento no teor de umidade na ordem de 11,16%, justificado pela 

queda de temperatura do bagaço de aproximadamente 70ºC para 25ºC, na saída do último terno de 

moagem. Esta redução de temperatura provoca a condensação e o acúmulo de H2O na esteira 

transportadora, aumentando o teor de umidade da amostra coletada no ponto A2. 

As amostras A3 e A5 apresentam uma diferença de umidade devido, principalmente 

ao fato da amostra A5 estar armazenada a mais tempo. O valor de 1,10% superior para a amostra 

A3, deve-se ao fato de que o excesso de bagaço é enviado à um pátio de estocagem sem cobertura, 

Santos et al., (2011), Em uma indústria de caráter sazonal, o fornecimento de bagaço excedente 
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para fins industrias (produção de vapor e geração de energia elétrica), não pode ser realizado de 

forma direta e contínua, havendo a necessidade de formação de estoques reguladores, a fim de 

suprir a sua carência no período de entre safra.  

Segundo Santos et al., (2011), a organização das pilhas de bagaço é complicada 

pelas suas dimensões. Na maioria das usinas brasileiras, um trator espalha o bagaço no alto da 

pilha, que pode chegar a ter cerca de 300 m de extensão, 100 m de largura e 40 m de altura 

(aproximadamente 100.000 t de bagaço estocadas). As afirmações feitas anteriormente vão ao 

encontro da diferença no teor de umidade entre as amostras B2 e B4, que apresentaram 

respectivamente os seguintes valores de umidade: 50,8993% e 43,4975%, a medida que a biomassa 

vai permanecendo estocada começa a ocorrer a perda de água associada a decomposição do 

material lignocelulósico. 

  As amostras A2, B2 e A4 mantiveram – se próximas em seus resultados obtidos 

com a média do teor de umidade. Segundo Paoliello (2006), a composição física do bagaço varia 

muito pouco. Sua propriedade mais importante, sob o ponto vista energético (para produção de 

vapor), é a umidade. Os índices mais comuns mostram uma variação entre 45 e 50 % (índice 

padrão é igual a 48 %). As afirmações feitas por Paoliello fundamentam os resultados apresentados 

na Figura 19. 

As amostras B4, A1 e B3 apresentaram os menores valores de umidade: 43,4975%; 

45,3940% e 45,4744%, contrapondo os valores obtidos pelas amostras A4, B2 e A2 

respectivamente 49,8078%, 50,8993%, 51,0905%. Deve-se enfatizar que a indústria 

sucroenergética A, apresentou um teor de umidade na amostra A1 7,6280 % menor do que a 

amostra B1 da usina B, comprovando que a indústria A, a que possui com 4 ternos, apresentou 

maior eficiência na extração da fase líquida. 

Vale salientar a importância de se discutir a similaridade entre as amostras A1 e B1, 

A2 e B2, A5 e B5. No primeiro caso, os resultados de umidade referentes ao último terno de 

moagem na usina A, foram menores em relação aos da amostra B1. Esta superioridade na extração 

identificado na amostra da usina A, deve-se a vários fatores como: velocidade e pressão aplicada 

pelos rolos de cada terno, altura da cama do bagaço, largura da moenda e principalmente ao 

processo de embebição composta, com adição de água do último terno para os anteriores, com 

exceção do primeiro terno. 

As amostras que apresentaram a maior assimilaridade dos resultados foram a A4 e 

B4, justificada pela diferente condição climática de cada região, uma vez que as indústrias se 

distanciam em 80 km. Esta afirmação vai ao encontro do que concluiu Hugot (1977), que define o 
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bagaço como sendo um material muito volumoso, no qual a estocagem excedente torna-se, por sua 

vez, uma problemática e a sua simples deposição ao ar livre favorece a fermentação e a perda da 

parte de seu valor combustível.  

Entretanto, é possível conservá-lo ao ar livre, tendo o cuidado de dar-lhe uma forma 

cônica ou piramidal, com inclinação mínima de 30°, formando um telhado com folhas de cana 

superpostas, no sentido do comprimento, como um telhado de sapé (Paoliello, 2006). 

4.2 Determinação dos teores de combustibilidade e cinzas 

Os teores de combustibilidade e cinzas são mostrados nas Figuras 20 e 21, 

respectivamente. 

 

Figura 20. Comparação dos teores de combustibilidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana 
coletadas nas usinas A e B. 



51 

Figura 21. Comparação dos teores de cinzas (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas 
nas usinas A e B. 

 

O teor de combustíveis é um índice importante para a geração de bioenegia, pois 

indica o potencial de geração de calor de cada material. Já o teor de cinzas corresponde à 

porcentagem de material inerte na geração de calor presente na amostra Gonçalves, (2010). 

Visto ser desejável que após a queima do bagaço, haja a menor quantidade de resíduos possível, 

indicando que grande parte do material foi utilizada na geração de calor, sobrando apenas as 

cinzas, verificou-se que a amostra com menor porcentagem de cinzas foi a identificada como 

B5 (1,2205), ou seja, apresentou o maior teor de combustível, pois, o comportamento do teor 

de cinzas é inversamente proporcional ao encontrado no teor de combustíveis. 

Segundo Consentino (2007), o bagaço de cana-de-açúcar contem impurezas 

minerais em uma porcentagem média de 2%, visto que, esses materiais influenciam na quantidade 

de cinzas por sua natureza inerte, devido principalmente à sílica existente.  

Entre as indústrias A e B avaliadas, existem diferenças no processo de limpeza da 

cana-de-açúcar antes da entrada no primeiro terno de moagem. No primeiro caso, a limpeza ocorre 

apenas por gravidade em esteiras (grelhas), nas quais apenas as partes mais densas da cana serão 

retidas na parte inferior. Neste tipo de limpeza grande parte da sujidade também é segregada como, 

por exemplo terra, pedaços de madeira, ponteiras com terra agregada e partes menores da cana 

sem potencial para moagem. No segundo caso, a usina realiza o processo de limpeza das canas, 

antes da entrada no tandem de moagem através da exaustão. Nesse processo ocorre a retirada dos 
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materiais menos densos como, por exemplo partículas menores de ponteira e palha sem terra 

agregada, resultando em uma quantidade maior de sujidades junto da matéria-prima a ser moída. 

Dependendo das condições edafo-climáticas no momento da colheita do canavial a 

quantidade de terra é bastante variável. As impurezas minerais podem causar problemas nas 

grelhas das fornalhas das caldeiras, além de diminuir a quantidade de energia térmica disponível. 

Portanto é desejável que o teor de terra seja o menor possível (INNOCENTE, 2011). 

A usina A se apresentou com maior potencial energético. Pode-se observar na 

Figura 20 que as amostras A1, A5 e B5 justificam a afirmação feita anteriormente e podem ser as 

mais viáveis em relação à geração de bioenergia.  

As amostras B1, B3 e B4 apresentaram, respectivamente, os seguintes valores 

percentuais de cinzas 2,6033, 3,5219 e 3,9671. A primeira amostra está coerente com os resultados 

obtidos por Hugot (1977), que discutiu que a composição média do bagaço de cana-de-açúcar seco 

possui valor médio do teor de cinzas de 2,5%. As amostras apresentaram-se superior às médias do 

teor de cinzas determinadas por Cosentino, (2007) e Brasqueroto, (2010). Este fato está 

relacionado à ineficiência na retirada das sujidades mais densas.  

Para a geração de bioenergia um dos fatores imprescindíveis a ser considerado é o 

teor de cinzas, no qual quanto menor for esse teor mais favorável a amostra se torna para tal fim. 

Sendo assim, observou-se que as duas amostras mais favoráveis a geração de energia, foram as 

amostras A1 e B5. Porém, quando comparadas, a amostra A1 (recém moída) torna-se a mais 

significativa na geração de energia, por manter sua integridade elementar contrapondo-se à B5 

(monte velho) que entrou em processo de decomposição por ser proveniente da safra anterior. 

Apesar de utilizado como alternativa energética, o bagaço de cana-de-açúcar 

apresenta três inconvenientes: sua composição química decompõe-se ao longo do tempo, a 

densidade energética do bagaço “in natura” tal como sai das moendas, é baixa (umidade = 50% e 

densidade energética =214.800 kcal/m3) e a 50% não queima tão bem como o óleo combustível, 

acarretando uma diminuição na eficiência térmica nas caldeiras dos usuários de bagaço 

(PAOLIELLO, 2006). Segundo este critério a amostra A1 que apresentou os teores de 

combustibilidade 98,6362% e de umidade 45,3940%, se apresenta como a amostra mais viável 

para a geração de bioenergia.  
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4.3 Poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) 

Os valores de PCS, PCI e PCU das amostras coletadas nas usinas A e B são 

apresentados nas Figuras 22 e 23.  

 

 

Figura 22. Poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) das amostras de bagaço de 
cana – usina A. 

 

 

Figura 23. Poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) das amostras de bagaço de 
cana – usina B. 
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As análises de poder calorífico superior, inferior e útil fundamentam-se na NBR- 

ABNT 8633/84, que permite a determinação da energia liberada na combustão completa de um 

combustível. Entretanto vale salientar que o resultado de um PC é subsequente ao outro, ou seja, 

para se calcular-se poder calorífico inferior necessita-se do valor de poder calorífico superior e 

para calcular-se poder calorífico útil necessita-se do valor do poder calorífico inferior – PCS → 

PCI → PCU, na unidade de kJ/kg.  

Segundo Basquerotto, (2010), o poder calorífico para combustíveis sólidos pode ser 

expresso por diversas unidades de medida, sendo internacionalmente aceita em quiloJoule por 

quilograma (kJ/kg), ou em megaJoule por quilograma (MJ/kg). Normalmente, o setor 

sucroalcooleiro utiliza a unidade quilocalorias por quilograma (kcal/kg), sendo que 1,0 kcal/kg 

corresponde a 4,185 kJ/kg. 

Pode-se observar que a amostra A1 apresentou o maior valor de poder calorífico 

superior (17150,40 kJ/kg). Supõe-se que nesta amostra não houve o início da decomposição das 

partes constituintes do bagaço que é matéria orgânica vegetal rica em polissacarídeos (açúcares 

complexos), como a celulose e a hemicelulose, compostos comumente encontrados nas paredes 

celulares das células vegetais. Também está contida nessa massa orgânica a lignina (biomassa 

lignocelulósica). Esses três materiais juntos compõem mais de 75% da biomassa vegetal. 

As amostras A1 e A4 apresentaram os maiores valores, tanto para o PCS (17150,40 

e 16657,68 kJ/kg) como para o PCI (16826,40 e 16333,68 kJ/kg) e quando considerado o PCU 

(8920,57 e 7886,01 kJ/kg) elas também foram as que mais se destacaram. Segundo Gonçalves 

(2010), as amostras que apresentarem os menores índices de umidade, irão apresentar os maiores 

valores de PCU. Considerando as amostras da usina B os melhores resultados foram apresentados 

pelos pontos B1 e B2, tanto para PCS como para PCI que foram respectivamente de 15781,23 e 

15457,23 kJ/kg e 15928,87 e 15604,87 kJ/kg. Quando considerado o PCU as amostras que 

apresentaram maiores valores foram B4 e B3: 8267,31 e 8042,81 kJ/kg. 

Segundo Gonçalves (2010) e Silva & Morais (2008), que estudaram a influência da 

umidade do poder calorífico superior há um considerável acréscimo do mesmo com a diminuição 

da umidade. Se há uma diminuição da umidade de 50% para 0%, observa-se um incremento 

energético da ordem de 92%, sendo que 60% são atingidos com a redução da umidade para 20%. 

Segundo estes autores, o bagaço de cana-de-açúcar com umidade em torno de 20% é mais viável 

para o aproveitamento energético. 

Portanto, as amostras que demonstraram maior viabilidade para geração de energia 

em ambas as indústrias sucroenergéticas são as dos pontos de coleta A1 e B4, sendo a primeira 

coletada no último terno de moagem e a segunda no monte excedente. 
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A redução do PCS do bagaço envelhecido das amostras A5 (15473,28) e B5 

(15371,30) em relação ao bagaço recém moído A1 (17150,40) e B1 (15781,23) está relacionada 

com a deslignificação da fibra e consequente decomposição da hemicelulose durante a estocagem. 

O bagaço mais velho apresentou uma maior perda do poder calorífico, esses valores foram obtidos 

pela média da cada uma das três amostras do ponto de coleta. O desvio padrão aumenta com o 

tempo de exposição do bagaço aos microrganismos e, devido à homogeneidade do mesmo, que 

também diminui com o passar do tempo. 

Os resultados obtidos no presente trabalho vão ao encontro das afirmações feitas 

por Gonçalves (2010), nos quais a redução de poder calorífico foi evidenciada quando comparado 

o poder calorífico superior com o poder calorífico útil, afirmando a importância do teor de umidade 

de cada amostra. A umidade está totalmente relacionada com o poder calorífico, como pode ser 

constatado nas Figuras 22 e 23, no qual aponta que quanto maior o teor de umidade menor será o 

poder calorífico útil - mais importante entre os três resultados. 

Considerada as afirmações anteriores a ordem decrescente dos valores de umidade 

foram: A2> A4> A3> A5> A1 e a ordem decrescente de poder calorífico útil foi A1> A4> A3> 

A2> A5>, no qual observa-se que a total associação dos valores de umidade e poder calorífico útil 

aconteceram nas amostras A4 e A3, para as demais a quantidade de cinzas e combustibilidade 

interferem na associação.  

4.4 Análise termogravimétrica TGA 

As curvas termogravimétricas das amostras coletadas nas usinas A e B são 

demonstradas, respectivamente, nas Figuras 24-25 e 26-27. 
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Figura 24. Curvas termogravimétricas das amostras A1, A2, A3, A4, e A5 de bagaço de cana – 
usina A. 

 

 

Figura 25. Porcentagem de massa das amostras A1, A2, A3, A4, e A5 de bagaço de cana – usina 
A. 
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Figura 26. Curvas termogravimétricas das amostras B1, B2, B3, B4, e B5 de bagaço de cana – 
usina B. 

 

 

Figura 27. Porcentagem de massa das amostras B1, B2, B3, B4, e B5 de bagaço de cana – usina 
B. 
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A Tabela 7 apresenta os valores máximos de perda de massa e de temperatura, assim 

como a massa residual a 600 °C obtida por TGA em atmosfera inerte e o teor de cinzas apresentado 

e discutido no item 4.2. Os valores máximo e mínimo de temperatura foram de 368,82 °C e 355,75 

°C para as amostras A3 e A5, respectivamente. Em relação às amostras da usina B a amostra que 

apresentou o valor máximo de temperatura foi a B5 em 368,79 °C e o valor mínimo foi observado 

para a amostra B3 em 362,70 °C. A amostra A1 apresentou a maior porcentagem de degradação 

de 89,03 no pico de temperatura, contrapondo à amostra A5 com porcentagem de degradação de 

51,83. Para a usina B a amostra que apresentou maior porcentagem de degradação no pico de 

temperatura foi a amostra B3 em 84,24 % contrapondo à amostra B4 com 70,71%. Destaca-se 

entre todas amostras, independentemente de qual usina pertença a amostra A1, devido 

principalmente a quantidade de massa residual na ordem de 3,52 % m/m. 

Segundo Silva et al., (2011) há três estágios de perda de massa da celulose. O 

primeiro ocorre a temperaturas inferiores a 100 °C, é relacionado à perda de umidade. O segundo 

estágio, entre 200 e 350 °C, com temperatura máxima de 324 °C, pode ser relacionado à 

decomposição da matéria orgânica com geração de material carbonizado, que finalmente é 

queimado na faixa de 350 a 480 °C com temperatura máxima em 470 °C. Os dois primeiros 

estágios representam uma perda de massa de 80 % em relação a amostra inicial. 

Seye et al., (2003) estudou a decomposição de quatro tipos de biomassa, dentre eles 

o bagaço de cana-de-açúcar e demonstrou a relação da biomassa com a taxa de aquecimento do 

processo. Os resultados obtidos evidenciaram três zonas de perda de massa, sendo a primeira, em 

torno de 100 °C atribuída à eliminação da água, enquanto que a segunda (200-350 °C) e a terceira 

(350-500 °C) são devidas aos processos de degradação da matéria orgânica.  

 A temperatura em que ocorreu a maior perda de massa foi na amostra A1 na 

temperatura de 368,82 °C que pode estar relacionada à degradação de lignina, segundo Silva et 

al., (2011) e Seye et al., (2003). A amostra A5 apresentou a menor perda de massa com 51,83%. 

Embora a última amostra tenha sido coletada no monte da safra anterior e já tenha iniciado seu 

processo de decomposição, comprovado pela temperatura de aproximadamente 60 °C da biomassa 

no ponto de coleta, não há uma melhor eficiência do processo de degradação, devido à 

compactação do bagaço em blocos no monte excedente. Deve-se enfatizar que a coleta foi 

realizada a 50 cm da superfície.  

O primeiro estágio de perda de massa é atribuído à umidade do bagaço; nos outros 

estágios de perda de massa relativos à matéria orgânica, compatíveis com o estudo de Orfão e 

Figueiredo, (2001), que evidenciaram que em temperaturas abaixo de 230 °C predomina a 

decomposição da hemicelulose; entre 230 e 260 °C a hemicelulose e a celulose sofrem 
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decomposição térmica. Entre 260 e 290 °C, considera-se o final da decomposição da hemicelulose, 

predominando a seguir a decomposição da celulose (SILVA et al., 2011) 

A perda de massa na região de 200-500°C é uma contribuição de componentes de 

lignina e a degradação da celulose que ocorre entre 275 e 400°C (ALVAREZ et al., 2004). A baixa 

estabilidade térmica da hemicelulose é devido à presença de grupos acetila (SHEBANI et al., 

2008).  

Comparando-se os valores de massa residual obtidos por meio de TGA a 600 °C 

em atmosfera inerte e os teores de cinzas (Tab. 7), observa-se que os valores de massa residual são 

sempre maiores em relação aos teores de cinzas para todas as amostras, pois as curvas 

termogravimétricas foram obtidas em atmosfera inerte, ocorrendo o processo de pirólise, enquanto 

que na determinação dos teores de cinzas, ocorre o processo de combustão. Deve-se enfatizar, 

portanto, que os mecanismos de decomposição das amostras são distintos. Os valores máximo e 

mínimo de massa residual foram verificados para as amostras A3 e A5, respectivamente. Em 

relação às amostras da usina B, os valores máximo e mínimo foram observados para as amostras 

B4 e B3, respectivamente, embora o valor de massa residual da amostra B2 seja muito próximo ao 

da amostra B3.  

Deve-se salientar que a queima das biomassas em caldeiras não ocorre em 

atmosfera inerte, justamente pela necessidade de se degradar o máximo possível a matéria 

orgânica. As comparações entre os teores de cinzas degradados em atmosfera oxidante e inerte 

demonstram a importância da quantidade correta de comburente, visando a alta eficiência. 

Segundo Pera (1990), o consumo de combustível cresce na razão inversa do excesso 

de ar. Valores acima do indicado significam a introdução de um volume a mais de ar comburente 

contendo mais oxigênio e nitrogênio, os quais se tornarão inertes e subtrairão energia do sistema 

à saída dos gases à custa da energia liberada do combustível. Pelas razões apresentadas acima é 

necessário realizar o controle da combustão que tem por objetivo assegurar uma mistura eficaz do 

comburente e combustível na dosagem correta, no tempo certo e na temperatura ideal, de modo a 

garantir a queima completa do mesmo, ou seja, a liberação de toda energia contida no combustível. 

Segundo Turns (2000), a razão de equivalência é o quociente entre a razão ar - 

combustível para a combustão completa com a quantidade teórica de ar e a verdadeira razão ar - 

combustível.  
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Tabela 7. Comportamento térmico das amostras das usinas A e B. 

 

Amostras  Pico de 

temperatura* (°C) 

Degradação 

(%) 

 

Massa residual 

TGA (%m/m) 

 

Teor de cinzas 
600 (°C) 

A1 362,41 89,03 3,52 1,36 

A2 368,08 77,96 14,62 1,80 

A3 368,82 72,82 19,11 2,04 

A4 364,09 82,99 12,76 2,01 

A5 355,75 51,83 2,47 1,50 

B1 367,94 73,35 17,88 2,60 

B2 365,34 80,43 8,55 1,81 

B3 362,70 84,24 8,18 3,52 

B4 364,07 70,71 21,17 3,96 

B5 368,79 80,10 12,64 1,22 
* A temperatura máxima corresponde à decomposição térmica da celulose.  

4.5 Análise estatística  

Os valores médios de PCS, PCI e PCU são apresentados na Tabela 8 e na Figura 28. 

Tabela 8. Valores médios de PCS, PCI e PCU de todos os tratamentos. 

 

Amostras  Média de PCS  

(kJ/kg) 

Média de PCI  

(kJ/kg) 

Média de PCU 

(kJ/kg) 

A1 17150,40 16826,40 8920,57a 

A2 16594,89 16270,89 7652,60b 

A3 16050,71 15726,71 7814,89ab 

A4 16657,68 16333,68 7886,01ab 

A5 15473,28 15149,28 7601,10b 

B1 15781,23 15457,23 8012,54c 

B2 15928,87 15604,87 7352,53c 

B3 15575,54 15251,54 8042,81c 

B4 15396,84 15072,84 8267,31c 

B5 15371,30 15047,30 7505,06c 
* As médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey. 
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Figura 28. Resultado da análise estatística para os dados de poder calorífico útil. 

 

A partir dos dados estatísticos, obtidos para a análise da PCU entre usinas e entre 

grupos constatou-se que: o modelo gerado explica 60,4% da variação nos dados. Existe diferença 

significativa entre os grupos analisados (F=3,71; p=0,008), mas não existe diferença entre as usinas 

(F=0,15; p=0,700), comparando os grupos pelo teste de Tukey observa-se que o grupo A1 se 

diferencia estatisticamente do grupo A2 (p=0,039) e do A5 (p=0,028) e na usina B os grupos são 

iguais conforme apresentado na Figura 28.  

Evidenciou-se que na média as usinas são iguais, contudo a Figura 28 sugere que o 

grupo A1 apresenta maior PCU que os demais desta usina, mas considerando a usina B todos os 

grupos são iguais, isso sugere que o grupo 1 da usina A é o que apresenta maior PCU. 

Nos resultados estatísticos para as análises de TGA observa-se que, o teste t de 

Student, para variâncias separadas constata que as temperaturas alcançadas são iguais entre as 

amostras de ambas as usinas (t=0,741; p=0,487), conforme apresentado na Figura 29. 
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Figura 29. Resultado da análise estatística para os valores de temperatura em ºC dos picos de 
degradação de cada amostra. 

 

No geral, é aproveitada apenas uma fração do potencial de uma fonte de energia 

que tem qualidades indiscutíveis: baixo custo operacional, pois o bagaço é produzido no mesmo 

ambiente físico das fornalhas, caldeiras e geradores; alta qualidade energética, porque, de  

modo geral, a unidade geradora está próxima dos centros de consumo; baixo custo de transmissão, 

porque as distâncias para a instalação das linhas conectoras são curtas e têm baixo nível de perda 

de carga e, grande atrativo ambiental, pois é possível gerar uma enorme quantidade adicional de 

energia elétrica com a queima da mesma quantidade de bagaço que já está sendo queimado 

atualmente. 

Considerando apenas o bagaço seria possível gerar 85,6 kWh de energia de 

exportação, utilizando caldeira de 65 bar. Supondo a utilização de 75% do bagaço disponível em 

2012/13 e 50% da palha disponível no mesmo ano, uma tonelada de cana poderia gerar 210 kWh 

para exportação. Finalmente, uma tonelada de bagaço gera 342,4 kWh para exportação enquanto 

que uma tonelada de palha gera 500 kWh em função da menor umidade Nogueira & Garcia (2013). 

A energia da cana é dividida em três partes: 1/3 da energia está no caldo, que fabrica 

açúcar e álcool; 1/3 da energia são folhas e pontas e 1/3 da energia é bagaço. Uma tonelada de 
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cana tem de 250 a 275 kg de bagaço, sendo que 1 kg de bagaço gera 2 kg de vapor e 1 kW precisa 

de 10 kg de vapor para ser gerado (BALBO, 2013). 

Consideradas as afirmações citadas anteriormente pelo autor, existe a necessidade 

de expressar a quantidade de energia gerada a partir da comprovação estatística referente a amostra 

A1, como sendo a mais importante. Para a amostra A1, principalmente quando considerado o PCU 

de 8920,57 valor este que gera 2,47 kWh de energia elétrica, convertendo a tonelada gera um 

montante de 2470 kWh e um total de vapor em TWh de 24700 kg/vapor. 

Na usina B, a amostra B1, quando considerada a média do PCU de (8012,54) e as 

conversões a kWh gerou uma quantidade de energia inferior 10,17% quando comparada a usina 

A. 
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5. CONCLUSÕES   

 

A análise do teor de umidade permitiu concluir que a indústria sucroenergética A, 

que possui quatro ternos de moagem, apresentou maior eficiência na extração da fase líquida, 

quando comparado com a usina B que possui seis ternos de moagem. Esta superioridade na 

extração identificado na amostra da usina A, deve-se a vários fatores como: velocidade e pressão 

aplicada pelos rolos de cada terno, altura da cama do bagaço, largura da moenda e principalmente 

ao processo de embebição composta, com adição de água do último terno para os anteriores, com 

exceção do primeiro terno. 

O teor de combustíveis é um índice importante para a avaliação da geração de 

bioenegia, pois indica o potencial de geração de calor de cada material. Já o teor de cinzas 

corresponde à porcentagem de material inerte na geração de calor presente na amostra. Sendo 

assim, observou-se que as duas amostras mais favoráveis à geração de energia, foram as amostras 

A1 e B5.  

Os resultados da análise termogravimétrica mostram que a maior perda de massa 

foi observada na amostra A1 com 89,03%. A amostra A5 apresentou a menor perda de massa com 

51,83%. Embora a última amostra tenha sido coletada no monte da safra anterior e já tenha iniciado 

seu processo de decomposição, comprovado pela temperatura de aproximadamente 60 °C da 

biomassa no ponto de coleta, não há uma melhor eficiência do processo de degradação, devido à 

compactação do bagaço em blocos no monte excedente. Deve-se enfatizar que a coleta foi 

realizada a 50 cm da superfície.  

A partir da análise estatística dos resultados de PCU, conclui-se que existe diferença 

significativa entre os grupos analisados (F=3,71; p=0,008), mas não existe diferença entre as usinas 

(F=0,15; p=0,700). Comparando-se os grupos pelo teste de Tukey, conclui-se que o grupo A1 se 

diferencia estatisticamente do grupo A2 (p=0,039) e do A5 (p=0,028). Na usina B os grupos são 

iguais. O grupo A1 apresentou o maior PCU, sendo a amostra mais viável para a geração de 

bioeletricidade. A partir do resultado de PCU conclui-se que 1 tonelada de bagaço de cana-de-

açúcar coletado na saída do último terno de moagem pode gerar 2,47 kWh de energia elétrica.  

Conclui-se com esse trabalho que um fator importante a ser reavaliado, é a operação 

unitária de limpeza da cana a seco, pois a sua ineficiência foi identificada através dos altos valores 

de teor de cinzas. 

Outros trabalhos poderão ser realizados para avaliar o custo e a viabilidade 

econômica da implementação do gerenciamento do resíduo gerado (bagaço) pelas usinas 

sucroenergéticas.  
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7. APÊNDICES  

 

Tabela 9. Resultados dos teores de umidade das amostras de bagaço de cana coletadas nos pontos 
A1, A2, A3, A4 e A5 na usina A. 

 

 

Tabela 10. Resultados dos teores de umidade das amostras de bagaço de cana coletadas nos pontos 
B1, B2, B3, B4 e B5 na usina B. 

 

USINA 
PONTO 

COLETA 
AMOSTRA

PESO AMOSTRA 

ÚMIDA

Massa mu (g)

PESO AMOSTRA 

SECA

Massa ms (g)

UMIDADE

%m/m
MÉDIA

%m/m
DESVIO PADRÃO 

1 3,0110 1,7191 42,9060

2 3,0111 1,5870 47,2950

3 3,0654 1,6559 45,9809

1 3,0117 1,4894 50,5462

2 3,0173 1,4602 51,6057

3 3,0143 1,4734 51,1197

1 3,0170 1,5462 48,7504

2 3,0138 1,5546 48,4173

3 3,0134 1,5604 48,2180

1 3,0120 1,4361 52,3207

2 3,0151 1,5889 47,3019

3 3,0134 1,5127 49,8009

1 3,0119 1,5750 47,7074

2 3,0108 1,5955 47,0074

3 3,0101 1,5334 49,0582

A

A1

A2

A3

A4

A5

45,3940

51,0905

48,4619

49,8078

47,9243

2,2526

0,5304

0,2690

2,5094

1,0424

USINA 
PONTO 

COLETA 
AMOSTRA

PESO AMOSTRA 

ÚMIDA

Massa mu (g)

PESO AMOSTRA 

SECA

Massa ms (g)

UMIDADE

%m/m

MÉDIA

%m/m
DESVIO PADRÃO 

1 3,0268 1,7783 41,2482

2 3,0436 1,4411 52,6515

3 3,0317 1,6815 44,5361

1 3,0338 1,4919 50,8240

2 3,0463 1,5290 49,8080

3 3,0325 1,4536 52,0660

1 3,0348 1,6273 46,3787

2 3,0388 1,6050 47,1831

3 3,0356 1,7345 42,8614

1 3,0069 1,6520 45,0597

2 3,0491 1,6498 45,8922

3 3,0437 1,8402 39,5407

1 3,0316 1,6487 45,6162

2 3,0420 1,5777 48,1361

3 3,0488 1,5018 50,7413

B

B1

B2

B3

B4

B5

46,1452

50,8993

45,4744

43,4975

48,1645

5,8695

1,1309

2,2984

3,4519

2,5627
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Figura 30. Resultados dos teores de umidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas 
na usina A. 

 

 

Figura 31. Resultados dos teores de umidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas 
na usina B. 
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Tabela 11. Resultados dos teores de combustibilidade e cinzas das amostras de bagaço de cana 
coletadas na usina A. 

 

 

Tabela 12. Resultados dos teores de combustibilidade e cinzas das amostras de bagaço de cana 
coletadas na usina B. 

 

 

USINA 
PONTO 

COLETA 

ANTES DA QUEIMA

Massa (g)

APÓS A QUEIMA

Massa (g)
% TC

% MÉDIA 

TC

DESVIO 

PADRÃO 

TC

% TCZ
% MÉDIA 

TCZ

DESVIO 

PADRÃO

TCZ 

3,0676 0,0421 98,6276 1,3724

3,0697 0,0386 98,7425 1,2575

3,0789 0,0450 98,5384 1,4616

3,0270 0,0536 98,2293 1,7707

3,0661 0,0549 98,2095 1,7905

3,0734 0,0571 98,1421 1,8579

3,0709 0,0703 97,7108 2,2892

3,0716 0,0576 98,1248 1,8752

3,0707 0,0604 98,0330 1,9670

3,0736 0,0563 98,1683 1,8317

3,0751 0,0664 97,8407 2,1593

3,0702 0,0628 97,9545 2,0455

3,0875 0,0454 98,5296 1,4704

3,0728 0,0427 98,6104 1,3896

3,0796 0,0513 98,3342 1,6658

A

A1

A2

A3

A4

A5

1,3638

1,8064

2,0438

2,0122

1,5086

98,6362

98,1936

97,9562

97,9878

98,4914

0,1023

0,0457

0,2174

0,1663

0,1420

0,1023

0,0457

0,2174

0,1663

0,1420

USINA 
PONTO 

COLETA 

ANTES DA QUEIMA

Massa (g)

APÓS A QUEIMA

Massa (g)
% TC

% MÉDIA 

TC

DESVIO 

PADRÃO 

TC

% TCZ
% MÉDIA 

TCZ

DESVIO 

PADRÃO 

TCZ

3,0521 0,0693 97,7294 2,2706

3,0669 0,0806 97,3719 2,6281

3,0638 0,0892 97,0886 2,9114

3,0586 0,0540 98,2345 1,7655

3,0595 0,0545 98,2187 1,7813

3,0503 0,0582 98,0920 1,9080

3,0524 0,1159 96,2030 3,7970

3,0556 0,1028 96,6357 3,3643

3,0636 0,1043 96,5955 3,4045

3,0688 0,1179 96,1581 3,8419

3,058 0,1323 95,6736 4,3264

3,0619 0,1143 96,2670 3,7330

48,9099 0,0494 99,8990 0,1010

3,0717 0,0598 98,0532 1,9468

3,0549 0,0493 98,3861992 1,6138

B

B1

B2

B3

B4

B5

2,6033

1,8183

3,5219

3,9671

1,2205

97,3967

98,1817

96,4781

96,0329

98,7795

0,3211

0,0781

0,2391

0,3159

0,9837

0,3211

0,0781

0,2391

0,3159

0,9837
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Figura 32. Resultados dos teores de combustibilidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana 
coletadas na usina A. 

 

 

Figura 33. Resultados dos teores de cinzas (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas na 
usina A. 
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Figura 34. Resultados dos teores de combustibilidade (%m/m) das amostras de bagaço de cana 
coletadas na usina B. 

 

 

Figura 35. Resultados dos teores de cinzas (%m/m) das amostras de bagaço de cana coletadas na 
usina B. 
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Tabela 13. Resultados de poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) da usina A. 

 

Tabela 14. Resultados de poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) da usina B. 

 

 

Figura 36. Resultados de poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) das amostras 
coletadas nas usinas A e B. 

USINA 
PONTO 

COLETA 
AMOSTRA 

ANTES DA QUEIMA

ms (g)
Ti (°C) Tf (°C) Tf - Ti K VH2O 1 kJ u

PCS 

(cal/g)

PCS

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO  

PCS

MÉDIA 

PCS 

(Kj/kg)

PCI 

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO 

PCI

MÉDIA 

PCI

(Kj/kg)

PCU

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO

PCU

MÉDIA 

PCU 

(Kj/kg)

1 0,9005 16,96 18,18 1,22 413,1228 2700 0,004187 42,9060 4217,67 17659,37 17335,37 9640,021

2 0,9059 17,10 18,30 1,20 413,1228 2700 0,004187 47,2950 4123,80 17266,34 16942,34 8645,687

3 0,9544 17,12 18,33 1,21 413,1228 2700 0,004187 45,9809 3946,86 16525,48 16201,48 8476,00

1 0,9228 17,27 18,48 1,21 413,1228 2700 0,004187 50,5462 4082,01 17091,37 16767,37 7988,826

2 0,9096 17,36 18,51 1,15 413,1228 2700 0,004187 51,6057 3935,90 16479,60 16155,60 7508,747

3 0,9004 17,22 18,34 1,12 413,1228 2700 0,004187 51,1197 3872,39 16213,69 15889,69 7460,214

1 0,9395 18,67 19,83 1,16 413,1228 2700 0,004187 48,7504 3843,77 16093,87 15769,87 7789,489

2 0,9359 17,23 18,33 1,10 413,1228 2700 0,004187 48,4173 3658,98 15320,13 14996,13 7444,908

3 0,9267 16,78 17,97 1,19 413,1228 2700 0,004187 48,2180 3997,64 16738,13 16414,13 8210,265

1 0,9047 17,57 18,78 1,21 413,1228 2700 0,004187 52,3207 4163,68 17433,32 17109,32 7843,675

2 1,0043 18,56 19,78 1,22 413,1228 2700 0,004187 47,3019 3781,75 15834,18 15510,18 7889,757

3 0,9051 19,43 20,59 1,16 413,1228 2700 0,004187 49,8009 3989,86 16705,54 16381,54 7924,584

1 0,9710 20,07 21,21 1,14 413,1228 2700 0,004187 47,7074 3654,95 15303,29 14979,29 7546,812

2 1,0162 20,21 21,42 1,21 413,1228 2700 0,004187 47,0074 3706,83 15520,49 15196,49 7770,964

3 0,9277 18,55 19,66 1,11 413,1228 2700 0,004187 49,0582 3724,87 15596,05 15272,05 7485,513

A4

A5

A

A1

A2

A3

16826,40

16270,89

15726,71

16333,68

15149,28

17150,40

16594,89

16050,71

16657,68

15473,28

8920,57

7652,60

7814,89

7886,01

7601,10

628,81

292,19

383,31

40,59

150,27

575,77

450,06

709,99

800,64

151,98

575,77

450,06

709,99

800,64

151,98

USINA 
PONTO 

COLETA 
AMOSTRA 

ANTES DA QUEIMA

ms (g)
Ti (°C) Tf (°C) Tf - Ti K VH2O 1 kJ u

PCS 

(cal/g)

PCS

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO  

PCS

MÉDIA 

PCS 

(Kj/kg)

PCI 

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO 

PCI

MÉDIA 

PCI

(Kj/kg)

PCU

(kJ/kg)

DESVIO 

PADRÃO

PCU

MÉDIA 

PCU

(Kj/kg)

1 1,0301 21,40 22,60 1,20 413,1228 2700 0,004187 41,2482 3626,59 15184,52 14860,52 8483,34

2 0,9988 21,55 22,84 1,29 413,1228 2700 0,004187 52,6515 4020,75 16834,89 16510,89 7501,76

3 1,0122 23,10 24,29 1,19 413,1228 2700 0,004187 44,5361 3659,96 15324,27 15000,27 8052,52

1 1,0437 22,03 23,29 1,26 413,1228 2700 0,004187 50,8240 3758,30 15735,99 15411,99 7274,05

2 1,0525 21,84 23,09 1,25 413,1228 2700 0,004187 49,8080 3697,30 15480,58 15156,58 7308,55

3 0,9597 22,15 23,37 1,22 413,1228 2700 0,004187 52,0660 3957,50 16570,04 16246,04 7474,99

1 0,9205 22,56 23,67 1,11 413,1228 2700 0,004187 46,3787 3754,01 15718,04 15394,04 7976,22

2 1,0523 22,15 23,40 1,25 413,1228 2700 0,004187 47,1831 3698,00 15483,52 15159,52 7723,69

3 1,0159 21,40 22,61 1,21 413,1228 2700 0,004187 42,8614 3707,92 15525,07 15201,07 8428,51

1 0,9987 19,15 20,31 1,16 413,1228 2700 0,004187 45,0597 3615,92 15139,87 14815,87 7869,53

2 1,0210 19,25 20,43 1,18 413,1228 2700 0,004187 45,8922 3597,93 15064,53 14740,53 7700,42

3 0,9866 20,12 21,33 1,21 413,1228 2700 0,004187 39,5407 3818,04 15986,13 15662,13 9231,97

1 1,0438 18,72 19,93 1,21 413,1228 2700 0,004187 45,6162 3608,81 15110,10 14786,10 7767,55

2 1,0021 18,83 20,00 1,17 413,1228 2700 0,004187 48,1361 3634,72 15218,58 14894,58 7436,09

3 0,9909 18,66 19,86 1,20 413,1228 2700 0,004187 50,7413 3770,05 15785,22 15461,22 7311,55

B

B1

B2

B3

B4

B5

15781,23 15457,23 8012,539

15928,87 15604,87 7352,53

915,17

569,77

492,01

107,45

15371,30 15047,30 7505,06

15575,54 15251,54 8042,807

15396,84 15072,84 8267,306

125,14

511,73

362,55

357,10

839,70

235,69

915,17

569,77

125,14

511,73

362,55
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Figura 37. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra A1. 

 

 

Figura 38. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra A2. 
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Figura 39. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra A3. 

 

 

Figura 40. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra. 
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Figura 41. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra A5. 

 

 

Figura 42. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra B1. 
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Figura 43. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra B2. 

 

 

Figura 44. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra B3. 
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Figura 45. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra B4. 

 

 

Figura 46. Análise termogravimétrica do tratamento da amostra B5. 
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