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RESUMO
O Brasil é um país onde a maior parte da eletricidade é gerada a partir do uso de
recursos hídricos. Com a atual crise no setor energético, influenciada também pelo
baixo nível de água dos reservatórios das usinas, a utilização de termelétricas à
biomassa é proposta como alternativa, pois auxilia como suporte à baixa demanda
energética das usinas hidrelétricas nos períodos de seca, possibilita o reaproveitamento
de resíduos e ainda é menos poluente que as usinas termelétricas convencionais,
movidas a combustíveis fósseis, como carvão mineral e gás. Este trabalho tem como
objetivo propor uma metodologia para definir o potencial energético de uma usina
termelétrica a biomassa, utilizando os resíduos florestais de atividades madeireiras na
região próxima a usina hidrelétrica de Tucuruí- PA. Dados referentes ao PCI, densidade
e a quantidade disponível de resíduos florestais foram coletados e as eficiências globais
de usinas a biomassa de vários tamanhos foram aplicadas para avaliação do potencial de
energia elétrica. Por meio de pesquisa documental serão coletadas informações relativas
às características técnicas e econômicas para avaliação de viabilidade de um projeto de
implantação de uma usina termelétrica na região.
Palavras-chave: Potencial Energético, Usina Termelétrica, Fontes Renováveis,
Biomassa Residual Florestal.
.
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ABSTRACT
Brazil is a country where most electricity is generated from the use of water resources.
Due to the current crisis in the energy sector, also influenced by the low level of water
in the reservoirs of the power plants, the use of biomass thermoenergy power plants is
proposed as an alternative, because it helps to support the low energy requirements of
the hydroelectric plants in periods of drought, enables the reuse of waste and is even
less polluting than conventional thermoelectric plants fueled by fossil fuels such as coal
and gas. This work aims to propose a methodology for defining the energy potential of a
thermoelectric plant biomass using wood residues from logging in the region near the
hydroelectric plant Tucuruí- PA. Data related to LHV, density and the amount of
available wood residues were collected and the overall efficiencies of biomass power
plants of various sizes were applied to assess the energy potential. Through
documentary research will be collected information relating to technical and economic
characteristics for evaluation of feasibility of a project to establish a thermal power
plant in the region.
Key-words: Energy Potential, Thermoenergy Power Plants, Renewable Sources,
Biomass Residues, Woody Biomass.

.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 ASPECTOS GERAIS
As questões energéticas têm ganhado espaço e se tornado tema principal em
debates globais nos últimos anos tendo em vista o esgotamento futuro de recursos
energéticos. O crescimento das economias emergentes, a dependência de combustíveis
fósseis e as mudanças climáticas são fatores responsáveis pelo aumento da demanda
energética e por consequência, a geração e o consumo de energia tornaram-se a
principal causa das emissões de gases de efeito estufa. O Gráfico (1) mostra que, no
Brasil, a demanda energética tende a aumentar nas próximas décadas e, devido às
importantes mudanças no parque gerador, o aumento dessa demanda por energia elétrica
tem sido aproximadamente 4-5% ao ano. (PCE, 2015).
Gráfico 1 Estimativa futura da demanda energética brasileira.

Fonte: PCE, 2015.

Privilegiado por uma extensa faixa territorial e condições climáticas favoráveis,
o Brasil possui grande potencial energético em relação aos demais países. O potencial
hidráulico, regime de ventos, incidência solar, e a disponibilidade de recursos naturais
são abundantes para a garantia da autossuficiência energética do país. (ANEEL, 2002).
Outro ponto positivo é que as vantagens comparativas tornam o país capaz de
assumir a liderança no mercado mundial de produtos agrícolas, agroindustriais e
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silviculturas referentes à produção de energia. Segundo o Plano Nacional de Energia
(PNE) de 2030, isto se dá pela possibilidade de múltiplos cultivos ao longo de um único
ano, a intensa radiação solar recebida, diversidade climática, grande biodiversidade e a
existência de desenvolvimento científico e tecnológico agrícola específico da zona
tropical, associado a uma agroindústria sólida e produtiva. (EPE, 2007).
O Brasil, ao contrário da maioria dos países do mundo, possui um parque
gerador predominante de caráter hídrico. Entretanto, este padrão de geração torna-se
vulnerável durante os períodos de seca do ano, em que a oferta efetiva de energia é
inferior a potencia hídrica instalada - em decorrência da variação dos níveis de água dos
reservatórios das usinas. Assim, para garantir a segurança do fornecimento de energia, é
necessário o uso de fontes alternativas de modo a complementar a geração hidroelétrica.
No Brasil esta complementaridade é realizada, principalmente, pelo parque térmico,
composto por usinas termelétricas convencionais e usinas termelétricas a biomassa.
(Castro e Dantas, 2008).
As usinas térmicas convencionais não contribuem com o aumento da eficiência
elétrica do sistema, pois só são requeridas quando os reservatórios de água se encontram
em níveis reduzidos. Além das fortes emissões gasosas provindas dessas termelétricas,
os custos de operação são elevados, devido ao consumo de combustíveis fósseis como
óleo diesel, óleo combustível e gás natural e acabam impactando nas tarifas. (Castro e
Dantas, 2008).
Dentro deste contexto, a biomassa surge como alternativa técnica e
economicamente competitiva ao uso de combustíveis fósseis, principalmente como
insumo para a geração de eletricidade via termelétricas. Além de ser uma fonte
energética renovável, a biomassa promove a descentralização da geração por meio do
aproveitamento de recursos naturais locais gerando empregos, e a sua utilização reduz a
dependência da importação de combustíveis bem como as emissões de gases com
potencial poluidor. (MULLER, 2005).
Diante do exposto, neste trabalho foi dada relevância à realização de um estudo
da biomassa na região do estado Pará a cerca da quantificação do potencial energético
da biomassa como matéria prima nas termelétricas e a sua eficiência energética.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo geral
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O objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de uma
metodologia para avaliação do potencial de geração de energia elétrica de usinas a
biomassa. Ressalta-se que atualmente o potencial energético é determinado apenas pela
energia disponível no recurso energético da biomassa. Um estudo de caso será realizado
simulando o potencial de uma suposta usina termelétrica situada em Tucuruí na região
do Pará. A quantificação do potencial de energia proveniente da biomassa é
fundamental, pois serve como parâmetro na determinação da eficiência energética das
usinas termelétricas.
1.2.2. Objetivos específicos
I.

Apresentar

as

características

técnico-econômicas

da

cadeia

produtiva

termelétrica;
II.

Situar a geração de energia elétrica proveniente das termelétricas no âmbito
nacional;

III.

Apresentar o conceito de eficiência energética de usinas termelétricas a
biomassa, os fatores que influenciam e qual a importância na determinação do
potencial de geração de energia elétrica;

IV.

Descrever as etapas de determinação do potencial de geração de energia elétrica
de usinas termelétricas a biomassa;

V.

Descrever as características técnicas e econômicas do estudo de caso de uma
usina termelétrica que utiliza a biomassa para geração de energia.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
A energia elétrica é um insumo substancial a qualquer tipo de ação: a
versatilidade de sua utilização promove o atendimento das necessidades gerais de um
corpo social, nos mais diversos campos. O consumo de energia pode ser visto como
indicador do nível de desenvolvimento industrial e econômico de um país, e a
capacidade de geração de energia influencia no processo do crescimento econômico e
tecnológico, uma vez que há alta demanda para operação das indústrias. (RAMOS,
2011).
Para que as demandas sejam atendidas, a oferta de geração de energia elétrica
deve ser ampliada. O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) é formado por um sistema
hidrotérmico, onde as usinas hidrelétricas representam a maior parte de geração, sendo
as outras fontes utilizadas como auxílio e suporte para segurança energética do país.
Com o objetivo de mitigar os impactos ambientais e os riscos hidrológicos, o governo
tem estimulado a produção de energia pelo uso de fontes alternativas a hídrica.
(RAMOS, 2011).
A matriz de energia elétrica brasileira é predominantemente renovável, e a
capacidade total instalada de geração é de 138.960.184 KW (ANEEL, 2015). As fontes
renováveis representam 74,6% da oferta interna de eletricidade no país, que é a
resultante da soma dos montantes referentes à produção nacional mais as importações.
O Quadro (1) apresenta os dados referentes à oferta interna de eletricidade no Brasil em
2015 (EPE, 2015).
Segundo o Balanço Energético 2015, houve redução da oferta de energia
proveniente das usinas hidrelétricas, com decréscimo de 5,6% em 2014, devido às
condições hidrológicas desfavoráveis. Pelo terceiro ano consecutivo, a participação de
hidroeletricidade teve recuo, passando de 70,6% em 2013 para 61,54% este ano.
Consequentemente houve expansão da geração térmica, especialmente das usinas
movidas a carvão mineral (+24,7%), gás natural (+17,5%), biomassa (+14,1%), cujas
participações na matriz elétrica, na comparação de 2014 contra 2013, cresceram de 2,6
para 3,2%, de 11,3%, para 13,0 e de 6,6 para 7,4%, respectivamente. (EPE, 2015).
A potência eólica atingiu 6.645 MW, tendo acréscimo 46,97% em comparação
ao ano passado, que registrou 4.5211 MW de geração elétrica a partir dessa fonte. A
geração solar somada a nuclear totalizaram 2.011 MW, representando um pouco mais
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de 1,3% de contribuição na matriz elétrica brasileira. Os setores que mais contribuíram
para o crescimento da demanda de eletricidade foram o residencial e o comercial, de
acordo com a Empresa de Pesquisa Energética. (ANEEL, 2015).
Quadro 1 Matriz de energia elétrica brasileira (2015).

Fonte: ANEEL: BIG, 2015 – Acesso em 20/10/2015.

Gráfico 2 Comparação das matrizes elétricas do Brasil entre os anos 2013 e
2014.

Fonte: EPE, 2015.
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2.2. USINAS TERMELÉTRICAS
Uma usina termelétrica é um conjunto de obras e equipamentos que interagem
de forma a produzir energia elétrica a partir do calor gerado pela queima de
combustíveis fósseis, bicombustíveis, ou outras fontes de calor como o urânio.
(FURNAS, 2015).
Os sistemas mais usuais de geração termoelétrica são compostos basicamente
por equipamentos como:
I.

Caldeira: local onde ocorre a queima do combustível e consequentemente
a produção de vapor;

II.

Turbina: equipamento que transforma a energia térmica do vapor em
energia mecânica rotacional;

III.

Gerador: responsável por transformar a energia mecânica do eixo da
turbina em energia elétrica;

IV.

Condensador: equipamento que transforma o vapor de exaustão da
turbina em estado líquido;

V.

Bomba: dispositivo responsável pela movimentação dos fluídos do
sistema.

De uma forma geral, o funcionamento de uma central termelétrica se dá por
meio da transformação da energia térmica proveniente da queima de um combustível
em energia mecânica e elétrica, e, embora existam diferentes tipos de usinas
termelétricas, a diferença entre elas consiste na forma em que a energia térmica é obtida.
(ITÔ, 2014).
A operação de uma usina termelétrica se divide em três principais etapas, onde a
primeira delas é a obtenção da energia térmica adquirida geralmente por meio de
combustíveis fósseis ou biomassa. Nesta etapa, o combustível é queimado e a caldeira
de água é aquecida, produzindo vapor d’água em alta temperatura e pressão. (Lima e
Souza, 2014).
No caso específico da biomassa, vários tipos de rotas tecnológicas são
empregados para a conversão da matéria-prima em produto intermediário que possa ser
utilizado em uma termelétrica (ANEEL, 2008). A Figura (1) mostra as principais
tecnologias de conversão da biomassa para a produção de calor, energia elétrica e
combustíveis.
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As três principais rotas tecnológicas de conversão energética da biomassa são: a
conversão termoquímica, que inclui a combustão direta, a gaseificação e a pirólise; a
conversão bioquímica, que inclui a digestão anaeróbica, a fermentação/destilação e a
hidrólise; e a conversão físico-química, que inclui a compressão, extração e
esterificação. A combustão direta é o processo mais utilizado comercialmente para a
produção de calor e eletricidade, enquanto a gaseificação e a pirólise encontram-se em
estágio de demonstração referente à produção em grande escala. A combustão é a rota
mais apropriada para obtenção de calor, no entanto para o alcance de eficiências mais
elevadas, os processos de gaseificação e pirólise apresentam melhores resultados
tornando-se opções promissoras. (EPE, 2007).

Figura 1 Rotas tecnológicas de conversão energética da biomassa. Fonte: EPE,
2007.
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Na segunda etapa do processo de geração de energia termelétrica, o vapor
contido na caldeira movimenta as pás da turbina, que por sua vez, acionam o gerador
elétrico, produzindo eletricidade. Após esse momento, na terceira etapa, o vapor é
condensado, e transformado em água líquida para ser novamente enviado para a
caldeira, completando o ciclo. Esse processo é chamado ciclo Rankine e pode ser
observado na Fig. (2). (Lima e Souza, 2014).

Figura 2 Esquema simplificado de geração de energia a partir de uma usina
termoelétrica. Fonte: Hinrichs e Kleinbach, 2003.

As usinas termelétricas apresentam baixa eficiência energética. No processo de
transformação do combustível em eletricidade, grande parte da energia contida no
combustível é transformada em calor e apenas 30 a 40% dessa energia é aproveitada
como energia elétrica. Uma forma para melhorar esse desempenho energético é a
utilização de processos de cogeração de energia. (MOREIRA, 2013).
A construção de uma usina termelétrica é mais rápida em comparação com as
usinas hidrelétricas, devido as suas características técnicas, disponibilidade de recurso
energético, localização e menor custo de implantação. As termelétricas podem ser
construídas próximas aos centros urbanos, reduzindo desperdícios de energia e custos
com linhas de transmissão. (BRACIANI, 2011).
Entretanto, no processo de queima de combustível nas usinas são liberados gases
que impactam negativamente o meio ambiente e o custo total da energia térmica é
elevado em função da dependência do preço dos combustíveis fósseis como gás, carvão
mineral e petróleo. (Lima e Souza, 2014).
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2.2.1. Principais termelétricas utilizadas no Brasil
2.2.1.1.

Centrais termelétricas a gás natural

O gás natural é formado por hidrocarbonetos e é originado da matéria orgânica
fossilizada. Possui elevado poder calorífico e, em sua queima, apresenta baixos índices
de emissão de poluentes, em comparação a outros combustíveis fósseis. Apresenta
também rápida dispersão, com baixos índices de odor e de contaminantes. (CCEE,
2015).
A utilização do gás natural no Brasil teve inicio na década de 1940 com a
descoberta de óleo e gás na Bahia. Após a descoberta da Bacia de Campos, no período
de 1980 a 1995, as reversas brasileiras tiveram um aumento significativo, fazendo a
participação do gás natural na matriz energética brasileira subir para 2,7%. (Faria,
2010).
A consolidação da indústria de gás natural no Brasil veio com a construção do
gasoduto Brasil- Bolívia em 1990, o GASBOL, que possuía capacidade de transporte de
30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A partir de então, houve um aumento na
oferta de gás natural disponível no mercado interno. Com a crise enfrentada pelo setor
elétrico brasileiro em 2001, em que a população brasileira sofreu um racionamento de
energia elétrica, o governo federal criou o Programa Prioritário de Termelétricas 1 (PPT)
com o objetivo de incentivar a construção de usinas termelétricas no país. Neste
período, a Petrobrás incentivou a criação de novos mercados para o consumo de gás
natural por meio do Plano de Massificação do Uso do Gás Natural, que tinha como
principal característica o congelamento do preço do combustível entre 2003 e a metade
de 2005. (Faria, 2010).
Atualmente são identificadas dificuldades para obtenção de gás natural em
quantidades suficientes para acionar o parque gerador existente. Países como a
Argentina e a Bolívia foram fornecedores importantes para o Brasil, entretanto
divergências levaram à redução e até mesmo ao cancelamento de contratos de
importação. Em decorrência disso, a demanda de gás natural é inibida, e os
investimentos em geração a partir desta fonte se tornaram dúvida por motivo de
incerteza da disponibilidade imediata do combustível. Por outro lado, a expectativa da
1

Programa instituído em âmbito do Ministério das Minas e Energia através do Decreto número
3.371, de 24 de fevereiro de 2000.
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oferta nacional de gás natural a partir da exploração do pré-sal tem potencial para mudar
esta situação, em razão do grande volume de reservas off-shore existente. (PCE, 2015).
Segundo o Banco de Informações de Geração da ANEEL, existem, atualmente,
144 usinas termelétricas abastecidas a gás natural em operação no país, com potência
total instalada de 13.178.466 KW – esse potencial contribui em torno de 8,71 % na
matriz elétrica brasileira.
De acordo com o Balanço Energético Nacional 2015, a média diária de produção
de 2014 foi de 87,4 milhões de m³/dia e o volume de gás natural importado foi de 52,9
milhões de m³/ dia. Em 2014 o gás natural destinado à geração de energia elétrica
alcançou a média de 51,7 milhões m³/dia, representando um aumento de 20,9% ante
2013. O Gráfico (3) informa o consumo de gás natural por setor, em que a participação
do gás natural destinado à geração de energia elétrica atingiu 43% no ano de 2014.
Gráfico 3 Consumo de gás natural no Brasil.

Fonte: EPE, BEN 2015.
A maioria das usinas termelétricas a gás natural instaladas no Brasil se encontra
na região Sudeste, onde se pode observar que a produção do combustível é maior
(Gráfico 4). Segundo o estudo proposto pelo Plano Nacional 2030, a situação do Brasil
se assemelha a grande parte dos países desenvolvidos, onde o uso do gás natural foi
gradativamente reduzido durante a primeira metade do século XX e, somente após a
crise energética dos anos 70, passou a ser visto como uma fonte de energia promitente
ao longo dos anos 90. (ANEEL, 2008).
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Gráfico 4 Distribuição da Produção de Gás Natural por Estado.

Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural - ANP, 2015.

2.2.1.2.

Centrais termelétricas a carvão mineral

O carvão mineral é uma mistura complexa de hidrocarbonetos formada pela
decomposição de matéria orgânica fossilizada ao longo de milhões de anos. De acordo
com o Atlas da Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2002), a qualidade do combustível
é determinada pelo conteúdo de carbono, e a sua classificação é dada da seguinte forma:
turfa, de baixo conteúdo carbonífero, que constitui um dos primeiros estágios do
carvão, com teor de carbono na ordem de 45%; linhito, que apresenta teor de carbono
que varia de 60% a 75%; carvão betuminoso ou hulha, mais utilizado como combustível
que contém entre 75% e 85% de carbono; e antracito, o mais puro dos carvões, que
apresenta um conteúdo carbonífero superior a 90%. (Marreco et al., 2006).
A descoberta do carvão mineral no Brasil ocorreu em 1795 por técnicos ingleses
que construíam ferrovias no estado do Rio Grande do Sul. Após a descoberta foram
enviadas à região expedições com o intuito de estudar a qualidade do carvão e a sua
viabilidade econômica. (Gomes et al.,1998).
Conforme Gomes et al. (2003):
O consumo do carvão nacional aumentou consideravelmente por
ocasião da Primeira Guerra Mundial, especialmente pela Viação
Férrea, abastecida pelo carvão do baixo Jacuí e Candiota–Hulha Negra
(RS). No pós-guerra o carvão estrangeiro voltou a ocupar o mercado e
as mineradoras gaúchas e catarinenses buscaram novos mercados para
o seu carvão.
Em 1931 e 1937 o Governo Getúlio Vargas estabeleceu leis que
obrigavam o consumo de 10% e 20%, respectivamente, do carvão
nacional. Tal fato, juntamente com a tensão europeia e, mais tarde, a
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Segunda Guerra Mundial, proporcionou um significativo aumento da
produção nacional, particularmente de Santa Catarina, da ordem de
540%.
Com a lei 1886, criou-se o Plano Nacional do Carvão cuja meta
principal era aproveitar o potencial energético deste mineral, buscando
o aprimoramento de sua lavra. Tal iniciativa apoiou os estudos de
Augusto Batista Pereira, do engenheiro José do Patrocínio Motta e
tantos outros pioneiros que, desde 1942, mostravam a viabilidade da
termoeletricidade, o que levou à construção da usina térmica de
Candiota I em 1960, fator marcante para o desenvolvimento da
indústria do carvão na região sul bem como para o progresso de
regiões isoladas.

Em 1990, a desobrigação de compra de carvão metalúrgico fez com que a
mineração catarinense sofresse drástica queda. Apenas em 1998 ocorreu o
restabelecimento, com a elevação dos preços e o maior consumo de carvão no complexo
termoelétrico de Tubarão – SC. (Gomes et al., 1998).
A participação do carvão mineral na matriz elétrica brasileira é de
aproximadamente 2,3% e segundo a ANEEL, a potência atual total instalada e em
operação de termelétricas a carvão mineral é de 3.389 MW. Existem 13 usinas em
funcionamento no Brasil, onde maioria está localizada nos estados da região Sul, nas
proximidades das áreas de mineração, e outra parte está localizada nos estados do
Maranhão e Ceará. A Tabela (1) mostra a relação de usinas termelétricas a carvão
mineral em operação no país.
O Sistema Interligado Nacional (SIN) ganha confiabilidade através da geração
de energia por termelétrica a carvão. O Brasil possui aproximadamente 32 bilhões de
toneladas de carvão em seu território, representando a maior reserva conhecida de
combustíveis fóssil do país, entretanto o carvão mineral brasileiro tem qualidade ruim,
pois apresenta alto teor de impurezas e baixo poder calorífico (Greenpeace, 2013). Uma
das desvantagens da utilização deste combustível é a forte emissão de gases de efeito
estufa, contudo essas quantidades de poluentes podem ser reduzidas com o
desenvolvimento de novas tecnologias que impeçam a emissão de grandes quantidades
de gases poluentes na atmosfera. Assim a expectativa do cenário é que em 2050 as
usinas a carvão superem 35GW de capacidade instalada e com emissões controladas.
(PCE, 2015).
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Tabela 1 Usinas termelétricas a carvão mineral (2015).
Usina

Potência (KW)

Município

Charqueadas

72.000

Charqueadas – RS

Figueira

20.000

Figueira – PR

Jorge Lacerda I e II

232.000

Capivari de Baixo – SC

Presidente Médici A, B

446.000

Candiota – RS

São Jerônimo

20.000

São Jerônimo – RS

Jorge Lacerda III

262.000

Capivari de Baixo – SC

Jorge Lacerda IV

363.000

Capivari de Baixo – SC

Alunorte

103.854

Barcarena – PA

Alumar

75.200

São Luís – MA

Porto do Itaqui (Antiga 360.137

São Luís – MA

Termomaranhão)
Porto do Pecém (Antiga 720.274

São Gonçalo do Amarante

MPX)

– CE

Candiota III

350.000

Candiota – RS

Porto do Pecém II

365.000

São Gonçalo do Amarante
– CE

Total: 13 Usinas

Potência Total: 3.389.465
Fonte: ANEEL: BIG, 2015 – Acesso em 20/10/2015.

2.2.1.3.

Centrais termelétricas a derivados de petróleo

Segundo Thomas (2001), a nomenclatura petróleo vem do latim Petra (pedra) e
oleum (óleo) e em estado líquido é uma substância oleosa, inflamável, com densidade
inferior à da água, com cheiro característico e cor variando entre o negro e castanhoescuro. É basicamente uma mistura complexa de hidrocarbonetos e quantidades
variáveis de não hidrocarbonetos como o enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. O
petróleo apresenta duas fases distintas: a fase líquida, onde é conhecido como óleo, e a
fase gasosa, na forma de gás natural. (SAWAKI, 2003).
Ao longo da história, o Brasil foi dependente do petróleo de outros países para
suprimento de suas necessidades internas. Com a crise do petróleo na década de 1970, o
Brasil foi severamente afetado, e desde então busca mecanismos para lidar com as
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variações no preço internacional do petróleo, como a substituição da sua demanda por
fontes alternativas ou ampliação da disponibilidade de óleo nacional. (BNDES, 2010).
O desenvolvimento significativo da produção petrolífera no Brasil iniciou-se em
1980 com a descoberta das reservas na bacia de Campos. Neste período, a produção de
petróleo no país deu um salto de 200 mil barris/dia para mais de 500 mil barris/dia.
Contudo, apenas na década seguinte que a produção alcançou altos escalões, produzindo
cerca de 1 milhão de barris por dia. Desde então, a quantidade de petróleo produzida no
país vem crescendo, e em um período de pouco mais de 10 anos atingiu a marca de
2milhões de barris produzidos ao dia, como pode ser observado no Gráfico(5).(BNDES,
2010).
Gráfico 5 Produção nacional de petróleo.

Fonte: BNDES, 2010.

A partir da ampliação da produção nacional, o Brasil pode reduzir de forma
efetiva a sua exposição às variações no preço do petróleo, uma vez que este se
apresentou bastante volúvel ao longo da ultima década. A baixa vulnerabilidade aos
choques econômicos relacionados ao petróleo é reflexo da capacidade nacional de
produção desenvolvida. (BNDES, 2010).
O petróleo e seus derivados apresentam maior valor agregado se utilizados em
transportes ou geração distribuída (pequenas unidades próximas aos centros de
consumo). A participação na produção de energia elétrica no mundo é pouco expressiva
e, apesar do crescimento da produção de petróleo no Brasil, a tendência atual é que haja
recuo em sua utilização em consequência da busca por fontes menos agressivas ao meio
ambiente e com custos mais acessíveis. Os derivados mais utilizados são óleo diesel,
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óleo combustível, gás de refinaria e, com menor frequência, o óleo ultra viscoso.
(ANEEL, 2008).
No Brasil, os derivados do petróleo são utilizados em usinas termelétricas
complementares ou para fornecimento de energia para áreas distantes e isoladas. Por
isso apresentam pouca participação na matriz elétrica. Segundo a ANEEL, em 2015 o
país conta com um total de 2.156 usinas termelétricas abastecidas a óleo diesel, óleo
combustível, gás de refinaria ou outros energéticos de petróleo (Tabela 2). Essas
unidades correspondem a 9.940 MW de capacidade instalada ou 6,73 % do total de
energia elétrica gerada.
Tabela 2 Relação de usinas termelétricas abastecidas por petróleo e
derivados.
Combustível

Quantidade de

Potência (KW)

Usinas

Porcentagem
(%)

Óleo Diesel

2.092

4.520.816

44,15

Óleo Combustível

41

4.141.353

43,21

Gás de Refinaria

7

339.960

3,32

937.928

9,32

9.940.057

100

Outros

Energéticos 16

de Petróleo
Total

2.156

Fonte: ANEEL: BIG, 2015 – Acesso em 20/10/2015.

As usinas termelétricas a óleo diesel estão localizadas principalmente na região
Norte para atender os Sistemas Isolados, que não são ligados ao Sistema Interligado
Nacional (SIN), rede conectadas por linhas de transmissão e usinas que operam de
forma integrada e que abrange a maior parte do território do país (Figura 3). As demais
usinas, que operam com óleo combustível ou gás de refinaria, estão distribuídas por
todo o país, com destaque para a região Sudeste, que detém a maior parte da produção
petrolífera do país - Gráfico (6).(ANEEL, 2008).
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Figura 3 Sistema Interligado Nacional. Fonte: (ONS, 2015).

Gráfico 6 Distribuição da Produção de Petróleo por Estado.

Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural - ANP, 2015.

2.2.1.4.

Centrais termelétricas a biomassa

Biomassa é toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal que pode ser
utilizada como combustível. É uma forma indireta da energia solar, pois é resultante da
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conversão da luz solar em energia química por meio do processo de fotossíntese.
(ANEEL, 2005).
Historicamente, a madeira por um longo período de tempo foi a principal fonte
de energia, e a partir dela as atividades de cocção, siderurgia e cerâmica se tornaram
possíveis. O grande salto da biomassa surgiu com o emprego da lenha na siderurgia no
período da Revolução Industrial. Em meados do século XIX, com a descoberta da
tecnologia a vapor, a biomassa adquiriu função importante para obtenção de energia
mecânica com aplicações em setores na indústria e transporte. Mesmo com o início da
exploração dos combustíveis fósseis, a lenha continuou executando papel energético,
principalmente nos países tropicais. No Brasil, a madeira foi aproveitada em grandes
proporções, alcançando 40% da produção energética primária. Este fato, porém,
acarretou num maior desmatamento das florestas brasileiras. No período em que
ocorreram os colapsos de fornecimento de petróleo, a importância da biomassa se
tornou evidente pela ampla utilização de seus derivados como o álcool, gás de madeira,
biogás e óleos vegetais nos motores de combustão interna. (Mamedes et al., 2010).
O Brasil tem seu desenvolvimento econômico histórico fortemente
ligado ao uso da energia da biomassa. Desde seus primórdios
históricos, nos primeiros ciclos econômicos ligados ao açúcar, até as
florestas energéticas para a siderurgia e o Proálcool2 nas últimas
décadas do século XX e, mais recentemente, o programa do governo
federal para o biodiesel3. Muitas foram às ações, políticas públicas e
investimentos privados que desenvolveram tecnologias e mecanismos
de gestão capazes de gerar um salto em direção a uma grande
ampliação da escala de geração desta fonte de energia. No entanto,
este mesmo processo histórico deixou marcas com a alteração
acentuada de biomas, a concentração de renda e o deslocamento de
populações tradicionais de suas terras. (EPE, 2007, p.226).

A utilização da biomassa como fonte de energia elétrica tem sido crescente no
Brasil. Atualmente ela é responsável pela oferta de 13.193 MW instalados,
representando aproximadamente 8,9% da eletricidade gerada do país, segundo o
Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2015).

2

O Proálcool ou Programa Nacional do Álcool foi um programa de substituição em larga escala dos
combustíveis veiculares derivados de petróleo por álcool, financiado pelo governo do Brasil a partir de
1975 devido à crise do petróleo em 1973 e mais agravante depois da crise de 1979.
3
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB)é um programa interministerial do
Governo Federal, criado em 2004, que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto técnica,
como econômica, da produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento
regional, via geração de emprego e renda.
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Existem 491 usinas térmicas abastecidas por biomassa em operação no Brasil e,
do total de usinas relacionadas, 17 são abastecidas por licor negro (resíduo da celulose)
com potência total de 1.978 MW; 49 por resíduos de madeira (381 MW); 12 por biogás
(75 MW); e 390 por bagaço de cana (10.484MW), conforme os dados da Tabela (3).
Essas usinas são, geralmente, de pequeno porte com potência instalada de até 60
MW, o que favorece a instalação nas proximidades dos centros de consumo. (ANEEL,
2008).
Tabela 3 Produção de biomassa por capacidade instalada no Brasil
Combustível

Quantidade

Potência (KW)

Porcentagem (%)

Licor Negro

17

1.978.136

15.12

Resíduos de

49

381.925

2.92

Capim Elefante

3

65.700

0.50

Biogás

12

75.151

0.57

Bagaço de Cana de

390

10.484.020

80.15

Óleo de Palmiste

2

4.350

0.03

Carvão Vegetal

7

51.397

0.39

Casca de Arroz

11

39.533

0.30

Total

491

13.080.212

100

Madeira

Açúcar

Fonte: ANEEL, 2015.

2.3. BIOMASSA COMO RECURSO ENERGÉTICO
Do ponto de vista energético, biomassa compreende a matéria prima derivada de
organismos vivos, utilizada para gerar combustíveis ou bioenergia. Suas vantagens
consistem no baixo custo, ser fonte renovável, permitir o reaproveitamento de resíduos
e a sua utilização para geração de energia ser menos poluente que o uso de combustíveis
fósseis. (CARMO, 2013).
Compreende a matéria vegetal gerada pela fotossíntese e seus diversos
produtos e subprodutos derivados, tais como as florestas, as culturas e
os resíduos agrícolas, os dejetos animais e a matéria orgânica que é
contida nos rejeitos industrial e urbano. Esta 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
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combustíveis e de síntese, óleos vegetais combustíveis e outros. (EPE,
2007).

Existem vários tipos de biomassa aplicados à geração de eletricidade, mas
somente algumas são economicamente viáveis e por isso investimentos para o
desenvolvimentos de tecnologias de transformação da biomassa estão sendo realizados
(Preto e Mortoza, 2010). Na visão de NOGUEIRA e LORA (2002) a biomassa utilizada
para fins energéticos pode ser classificada, de acordo com a origem da matéria que
constitui os biocombustíveis, em três grupos principais:
I.

Biomassa energética florestal
São os biocombustíveis constituídos por materiais provenientes dos produtos e

subprodutos de recursos florestais. Incluem basicamente a biomassa lenhosa, produzida
a partir de florestas cultivadas ou nativas, desflorestamento de floresta nativa para
inserção de atividades agropecuárias, ou de atividades que processam ou utilizam a
madeira para fins não energéticos como a indústria de papel e celulose, indústria
moveleira e serrarias. (EPE, 2014).De acordo com a Associação Brasileira das
Indústrias de Biomassa e Energia Renovável (ABIB), a biomassa florestal pode ser
dividida em:
a)

Biomassa florestal primária: a parte biodegradável dos produtos gerados pela
floresta que são utilizados para fins energéticos, os materiais vegetais
resultantes das operações silvícolas como: podas, desbastes, cortes
fitossanitários, cortes finais ou cortes intermédios e etc., lenhas de podas e
desramações e material vegetal oriundo de culturas energéticas, lenhosas ou
herbáceas, instalados em áreas florestais. (ABIB, 2015).

b)

Biomassa florestal secundária: é a matéria orgânica residual, formada por
costaneiras, serragem, maravalha ou pó de serra, licores negros, recortes,
aparas, biomassa etc., que é gerada nos processos da indústria de
transformação e processamento de madeiras, como as serrarias e madeireiras,
fábricas de papel e celulose, laminadoras e embalagens, painel de madeira,
mdf e compensado ou de movelaria; restos de madeiras provenientes de
outras atividades industriais como paletes, embalagens e resíduos urbanos de
demolições. (ABIB, 2015).
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O conteúdo energético de biomassa florestal está associado à quantidade de
celulose e lignina presente na matéria e seu baixo teor de umidade. Seu aproveitamento
no uso energético se realiza, principalmente, através das rotas tecnológicas de
transformação termoquímica simples, como combustão direta e carbonização, ou rotas
complexas para a produção de combustíveis líquidos e gasosos, como por exemplo,
metanol, etanol e licor negro. (EPE, 2014).
I.

Biomassa energética agrícola

São os combustíveis geralmente originados dos materiais resultantes de colheitas
anuais e produções agrícolas, onde são selecionados de acordo com os teores de amido,
celulose, carboidratos e lipídios presentes em sua composição, devido ao processo de
conversão em que a matéria será submetida. (EPE, 2014).
Podem ser divididos em duas subcategorias:
a)

Culturas agro energéticas: Compõe este grupo as culturas de cana-de-açúcar,
o milho, o trigo, a beterraba, a soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o
dendê, e outras variedades oleaginosas não exploradas. São as matériasprimas que por meio de rotas tecnológicas de transformações, produzem
combustíveis líquidos como o etanol, biodiesel e óleos vegetais. (EPE,
2014).

b)

Subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal:
São resíduos resultantes de atividades agrícolas, agroindustriais ou oriundas
da produção animal que apresentam potencial energético e podem ser
transformadas por

processos físicos,

químicos ou biológicos,

em

combustíveis. Dentre as principais culturas, destacam-se a casca de arroz, a
castanha de caju e o esterco animal. (EPE, 2014).
II.

Rejeitos urbanos:

É a biomassa energética derivada de resíduos sólidos ou líquidos, composta por
diferentes tipos de lixos das zonas urbanas ou por efluentes domésticos e comerciais
captados nas estações de tratamento de água e esgoto. O lixo urbano pode ser definido
como uma mistura heterogênea de metais, plásticos, vidro, resíduos celulósicos e
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vegetais e matéria orgânica, e, por meio de rotas tecnológicas como gaseificação e
digestão anaeróbica, pode apresentar potencial energético para geração de energia
elétrica. (Preto e Mortoza, 2010).
2.4. POTENCIAL ENERGÉTICO DA BIOMASSA
O uso da biomassa energética pode reparar os problemas causados pela falta de
energia elétrica no país, além de proporcionar, ás comunidades isoladas e ás pequenas
vilas, o desenvolvimento rural e geração de empregos com as atividades de produção do
setor elétrico. Contudo as características específicas de cada biomassa influenciam na
quantidade de energia que pode ser extraída dela. É necessário determinar as
propriedades energéticas do recurso e a sua disponibilidade para que seja desenvolvida
uma

tecnologia

apropriada

para

seu

manuseio,

levando

em

consideração

sustentabilidade e compatibilidade com as características ecológicas econômicas e
sociais da região. (Oliveira e Lobo, 2000).
A quantidade de energia que algo pode dispor, seja um recurso ou região, é
denominada potencial energético. Em relação à biomassa, as principais propriedades
que determinam o seu conteúdo energético de um modo geral são: poder calorífico
(kJ/kg), densidade básica (kg/m³) e sua composição.(Silva e Morais, 2008).
I.

Poder Calorífico
Poder calorífico pode ser definido como a quantidade de energia em forma de

calor liberado no processo de combustão completa por uma unidade de massa de um
material. A quantidade de calorias liberadas na combustão pode variar de acordo com a
forma física e propriedades químicas da biomassa. (ORELLANA, 2015). O poder
calorífico é classificado em:
a)

Poder Calorífico Superior (PCS): é o poder calorífico em base seca, onde não
é contabilizado o calor associado à condensação da água formada em reação
com o hidrogênio contido na biomassa. Representa a quantidade máxima de
energia obtida na combustão do combustível, expresso em calorias por
grama (cal/g), quilocalorias por quilograma (kcal/kg) ou mega joules por
quilograma (MJ/Kg). Quanto maior o valor desta propriedade, maior será a
energia contida na biomassa. (Silva e Morais, 2008; ORELLANA, 2015).
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b)

Poder Calorífico Inferior (PCI): é a quantidade de energia em forma de calor
liberada na combustão da matéria onde a água encontra-se no estado de
vapor. O PCI é calculado a partir do PCS, considerando o teor de umidade
presente no combustível. (Silva e Morais, 2008; ORELLANA, 2015).

II.

Densidade Básica
A densidade básica pode ser considerada um dos parâmetros com maior

relevância relacionada à biomassa, por ser capaz de definir a sua utilização,
principalmente no caso da madeira, e os padrões de produção como a logística de
transporte e armazenamento do material. A densidade básica dos resíduos florestais
sofre influencia de vários fatores como a espécie da biomassa, a procedência, local de
origem, idade e espaçamento em função da taxa de crescimento. (ORELLANA, 2015).
O estudo da eficiência energética a cerca da biomassa é uma ferramenta
importante no processo de otimização do seu uso para geração elétrica e, apesar dos
benefícios quantitativos e qualitativos existem riscos que podem inviabilizar a sua
utilização. (BRIDGWATER, 1995; DORNBURG; FAAIJ, 2001).

Além de

propriedades como poder calorífico e densidade, contribuírem na determinação do
potencial energético da biomassa, outros fatores principais devem ser analisados para a
obtenção da potencia elétrica da matéria e da usina:
I.
II.
III.

A quantidade e os locais geográficos de geração de resíduos de biomassa;
A composição e características termo físicas da biomassa;
As rotas, as distâncias e custos de transporte do ponto de obtenção da
biomassa as usinas térmicas;

IV.

Os equipamentos usados em um sistema termelétrico de geração de energia.
Desta forma é levado em consideração não só as características dos resíduos,

mas também a sua viabilidade econômica para a determinação do potencial elétrico da
biomassa e eficiência de geração de energia da termelétrica.
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3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE USINAS TERMELÉTRICAS
3.1. CONCEITOS BÁSICOS DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE
PROJETOS

3.1.1. Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros da
empresa, por um determinado período de tempo. É uma ferramenta utilizada para o
controle financeiro, e tem a finalidade de auxiliar na tomada de decisões. (SEBRAE,
2015).
Segundo Carneiro (2011):
O fluxo de caixa é um poderoso instrumento de planejamento
financeiro, que estabelece projeções através de informações detalhadas
sobre as entradas e saídas de recursos, trazendo um auxílio pertinente às
necessidades financeiras de curto e longo prazo, demonstrando com
antecedência a real situação financeira da empresa e facilitando o
controle dos custos e despesas de um determinado período.

Por meio da elaboração do fluxo de caixa, é possível conhecer a capacidade da
empresa em gerar recursos próprios para atender possíveis aumentos das necessidades
financeiras recorrentes das suas atividades, bem como o pagamento de impostos e
dividendos e reembolso de fundos de terceiros. (MACÁRIO, 2009).
O fluxo de caixa pode ser representado graficamente. As entradas, ou seja, os
ganhos, benefícios e receitas são representados por uma seta ascendente. Já as saídas investimentos, despesas e gastos, são retratados por setas descendentes, como mostrado
na Figura (4). O eixo horizontal representa o período e as unidades de tempo mais
usuais neste tipo de análise são as mensais e anuais. (LORA E NASCIMENTO, 2004).

Figura 4 Representação de Fluxo de Caixa. Fonte: ICEB-UFOP
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3.1.1.1.

Taxa de Juros

A taxa de Juros (i) pode ser definida como o valor pago pela obtenção de
recursos de terceiros durante um determinado tempo. Consiste na diferença entre os
juros pagos no final do período e o capital inicialmente aplicado. (LUNARDI, 2009).
A partir da taxa de juros é possível obter a relação entre o valor futuro F com o
valor presente P:
𝐹 = 𝑃 + 𝑃 ∗ 𝑖 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖)
Tratando-se de juros para mais de um período de tempo (n períodos), a relação,
conhecida como juros compostos, pode ser expressa da seguinte forma:
𝐹 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
Segundo Lora (2004) o cálculo, no caso de várias anuidades, deve ser
cumulativo.

Figura 5 Fluxo de caixa para várias anuidades. Fonte: Lora e Nascimento, 2004.

Desta forma, o valor futuro será obtido pela soma das contribuições de cada ano
corrigida pela taxa de juros:
𝐹 = 𝐴5 + 𝐴4 ∗ (1 + 𝑖 ) + 𝐴3 ∗ (1 + 𝑖 )2 + 𝐴2 ∗ (1 + 𝑖 )3 + 𝐴1 ∗ (1 + 𝑖 )4
Em muitos casos as entradas e saídas do fluxo de caixa ocorrem em intervalos
regulares. Quando as anuidades e intervalos de tempo são equivalentes, tem-se a série
uniforme, que é definida pela expressão abaixo.
𝐹
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
=
𝐴
𝑖
Em que 𝐴 representa as entradas ou saídas correspondente a n períodos de
duração. A partir da relação entre 𝐴 e 𝑃, é possível obter equações que definem o Fator
de recuperação de capital (FRC) e o Fator de valor presente (FVP).
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𝐹𝑅𝐶(𝑖,𝑛) =

𝐴
(1 + 𝑖)𝑛𝑖
=
𝑃
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝐹𝑉𝑃(𝑖,𝑛) =

𝑃
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
=
𝐴
(1 + 𝑖)𝑛𝑖

Além das séries uniformes, existem também as séries não uniformes, em que a
taxa de juros ou o valor da prestação não são iguais. Um exemplo de série não uniforme
é a serie gradiente, representada pelo diagrama abaixo. (PROCEL, 2008).

Figura 6 Fluxo de caixa de uma série gradiente. Fonte: Lora e Nascimento, 2004.

Para uma série deste tipo as seguintes relações são obtidas:
𝐹
(1 + 𝑖)𝑛+1 − (1 + 𝑁 ∗ 𝑖 + 𝑖)
=
𝐺
𝑖²
𝑃
(1 + 𝑖)𝑛+1 − (1 + 𝑁 ∗ 𝑖 + 𝑖)
=
𝐺
𝑖² ∗ (1 + 𝑖)𝑛
3.2. INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Todo investimento está associado à possibilidade de riscos e por isso, estudos e
previsões devem ser realizados para que a ocorrência de determinados eventos não
afetem o desempenho da empresa.
De acordo com Soares et. al (2007), nos projetos de geração de energia elétrica,
a importância do mapeamento de riscos associados se dá também pela avaliação do
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valor dos contratos futuros e do custo das tecnologias utilizadas no empreendimento. O
valor exato do retorno de investimento só é conhecido ao final de vida útil do mesmo, e,
portanto as aproximações razoáveis são consideradas na decisão de investir.
(BRACIANI, 2011).
A viabilidade econômica de uma usina depende das características da instalação,
da tecnologia e equipamentos utilizados e do ambiente socioeconômico em que se
encontra. Para Reis (2011), a viabilidade econômica de empreendimentos de geração é
resultado do balanço custo-benefício, em que o lucro é associado às tarifas de
comercialização da energia. Desta forma, a saúde financeira das empresas e o
suprimento energético são garantidos, e o setor elétrico do país torna-se atrativo para os
investidores.
Para que a viabilidade econômica e financeira seja determinada, um conjunto de
técnicas é utilizado considerando uma taxa mínima de atratividade. Os métodos mais
usuais para avaliação de investimentos são: o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa
Interna de Retorno (TIR) e o Prazo de retorno do investimento inicial (Payback).
(CASAROTTO e KOPPITKE, 2000).
3.2.1. Valor Presente Líquido (VPL)
A ferramenta mais utilizada pelas grandes empresas para a análise de
investimentos é o Valor Presente Liquido, que consiste na diferença entre as saídas e as
entradas de caixa, descontados a taxa mínima de atratividade da empresa, ou seja, é a
diferente entre o valor investido e o valor resgatado ao fim do investimento, com base
em valores atuais. Considera-se atrativo um projeto em que o VPL apresenta valor
maior ou igual à zero. (Torres et al.,2000).

3.2.2. Taxa Interna de Retorno (TIR)
A Taxa Interna de Retorno é a taxa responsável por igualar os fluxos de entrada
aos fluxos de saída de um investimento e a taxa que produz um VPL igual à zero. É
utilizada para determinação de uma única taxa de retorno que represente o projeto,
dependente apenas dos fluxos de caixa do investimento. Para que o projeto seja aceito, a
TIR deve apresentar valor maior ou igual ao custo de capital. (ROSS, WESTERFIELD
e JORDAN, 1998).
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3.2.3. Tempo de Retorno de Capital (Payback)
Payback é o tempo necessário para que investimento inicial seja recuperado. É
uma ferramenta de fácil aplicação e interpretação, porém no seu cálculo, não são
considerados o valor do dinheiro no tempo e não são inclusos todos os capitais do fluxo
de caixa. Devido às essas limitações, as empresas costumam utilizar esse método de
forma auxiliar nas tomadas de decisões, como parâmetro limitador, para estabelecer o
prazo máximo de retorno. (DAMODARAN, 2002).

3.3. DEPRECIAÇÃO
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 19.5 estabelece que “Depreciação
é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso,
ação da natureza ou obsolescência”.
Desta forma, é fundamental que empresas contabilizem a depreciação anual
do seu produto para que o lucro apurado seja mais próximo possível da realidade.
Segundo Lora (2004), no setor elétrico brasileiro, as taxas de depreciação
giram em torno de 3% para a produção de energia via fontes hidráulicas, 5% para a
produção de energia termelétrica, 3% para os sistemas de transmissão e 4% para os
sistemas distribuidores de energia.
Outros conceitos também inseridos neste contexto são os de amortização e
exaustão. A Amortização é referente à redução do valor aplicado na aquisição de
direitos de propriedade e quaisquer outros com existência ou exercício de duração
limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitado. Já a exaustão é a redução do valor dos recursos minerais, florestais ou
outros recursos naturais esgotáveis, decorrente da sua exploração. (NBC T 19.5)
3.4. IMPOSTOS
As empresas e companhias de energia elétrica estão sujeitas ao pagamento de
impostos, taxas e contribuições denominadas tributos. De acordo com Lora e
Nascimento (2004), no setor elétrico brasileiro são aplicados os seguintes tributos e
encargos setoriais:
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
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De competência da União, COFINS é uma contribuição social aplicada sobre o
faturamento bruto de uma empresa. Tem como objetivo o financiamento de áreas
substanciais como a Saúde Pública, Previdência Social e Assistência Social. A base do
calculo é o faturamento mensal e a alíquota é de 7,6 %. (EPE, 2007).
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
Também de competência da União, PIS é uma contribuição social que tem como
objetivo o financiamento do pagamento de seguro-desemprego, abono e participação de
órgãos e entidades. O fator gerador é a percepção do faturamento, a base do calculo é o
faturamento mensal e a alíquota é de 1,65%. (EPE, 2007).
Imposto Sobre Serviços (ISS)
O ISS é um tributo de competência municipal e incide sobre as prestações de
serviços. O fator de geração é a prestação de serviço constante na lista de serviço
instituída pelo Município por empresas ou profissional autônomo. As alíquotas variam
de 2% a 5% e são incidentes sobre o faturamento das empresas prestadoras de serviço
ou estabelecimentos bancários e de crédito. (PREFEITURA DE SÃO CARLOS, 2004).
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE)
Cobrada pela União, por meio da ANEEL, a TFSEE constitui receita para
custeio das atividades da Agência Reguladora. É cobrada das concessionárias que
produzem, transmitem, distribuem e comercializam energia elétrica. A taxa corresponde
a 0,4% do valor do beneficio econômico anual acumulado pela concessionaria,
permissionário ou autorizado em função das atividades desenvolvidas. (ANEEL, 2014).
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
De competência da União, O IRPJ é descontado do lucro real das pessoas
jurídicas e das pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A alíquota do
IRPJ é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro
que exceder R$ 20.000,00 / mês. (RECEITA FEDERAL, 2015).
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
De competência da União, A CSLL é uma contribuição social sobre o Lucro
Liquido, sob as mesmas normas de apuração de lucro adotadas para o IRPJ, para o
apoio financeiro a Seguridade Social. Estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas
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jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A alíquota é de
9% para as pessoas jurídicas em geral, e de 15% no caso das pessoas jurídicas
consideradas instituições financeiras, de seguros privados e de capitalização.
(RECEITA FEDERAL, 2015).
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS)
O ICMS é o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação. Este compete aos governos estaduais e do Distrito Federal e a sua
alíquota e regulamentação é descrita no código tributário de cada Estado. Para o Estado
do Pará, a alíquota referente à energia elétrica é de 25%. (CONFAZ, 2016)
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)
A CDE é um encargo setorial e tem como objetivo promover o desenvolvimento
energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir de fontes
eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional
nas áreas atendidas pelos sistemas interligados; promover a universalização do serviço
de energia elétrica em todo o território nacional; e garantir recursos para atendimento à
subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia
elétrica aos consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda (Tarifa Social de
Energia Elétrica - TSEE). A definição do orçamento anual compete ao Ministério de
Minas e Energia, mas é responsabilidade da ANEEL fixar as cotas anuais e fiscalizar a
gestão da Conta pela Eletrobrás. (ANEEL, 2016).
3.5. ESTRUTURA DE CUSTOS APLICADA ÀS USINAS TERMELÉTRICAS
As usinas termelétricas afiguram-se como alternativa para acréscimo na geração
de eletricidade em curto prazo. A disponibilidade de recursos combustíveis, localização
próxima aos centros de consumo e menor tempo para construção são características
técnicas e econômicas que tornam as centrais termoelétricas atrativas, principalmente
para Investidores. (CPFL Energia, 2015).
Em comparação as usinas hidroelétricas, os custos de instalação de uma usina
termelétrica são menores. Entretanto, os gastos com combustíveis, operação e
manutenção, e emissão de poluentes elevam de forma significativa o custo total deste
tipo de empreendimento. (CPFL Energia, 2015).
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Para a execução de projetos de centrais termelétricas devem-se levar em conta as
alternativas tecnológicas adotadas. Os custos financeiros de usinas termelétricas estão
relacionados com o tipo de combustível, o transporte e os processos utilizados para o
acionamento da central. Desta forma, a quantidade de energia elétrica produzida em
usinas à biomassa depende da disponibilidade da matéria prima no período de safra e da
eficiência de conversão das máquinas e equipamentos da usina. (ANEEL, 2011).
O quadro (2) revela a participação dos componentes e das fases de implantação
de uma usina termelétrica no seu custo total.
Quadro 2 Decomposição dos custos de instalação de uma usina termelétrica
Custos

Participação no custo total

Custo em R$/kW

(%)
Projeto

5

107,35

Infraestrutura

15

322,05

Equipamentos

60

1.288,20

Financeiro

10

214,70

Ambiental

5

107,35

Transmissão

5

107,35

TOTAL

100

2.147

Fonte: FORTUNATO et. al, 1990.

Pela tabela, verifica-se que a maior parte dos custos das usinas termelétricas está
relacionada aos equipamentos utilizados, com participação de 60% no custo total. O
custo de equipamentos é aquele relativo à caldeira, turbina e geradores. Diferente das
usinas hidroelétricas, as usinas térmicas apresentam custo com obras civis menos
expressivos (15%), visto as características mais simples empregadas nesse tipo de obra.
Os custos são parte importante no planejamento de um sistema de geração,
sendo necessária sua análise em função do tipo de usina e suas condições de operação.
Segundo Reis (2011), os componentes fundamentais dos custos de usinas são:


Custos de investimento: capital empregado na construção da usina;



Juros durante a construção: equivalem aos custos decorrentes do cronograma de
desembolso da usina durante a construção;



Custos de combustível: custos que representam as despesas com combustíveis;
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Custos de operação e manutenção: custos de exploração da usina.

3.1.1. Custos totais
O custo total de produção pode ser definido como a soma dos custos fixos com
os custos variáveis de produção.
Segundo Pindick e Rubinfeld (2006) os custos fixos são aqueles que não
dependem das quantidades produzidas. Assim, compreende-se como custo fixo de
produção gastos com manutenção, seguro, depreciação e outros gastos que asseguram o
andamento do processo produtivo, mas que não agregam valor de forma direta ao custo
do produto.
Já os custos variáveis constituem a parcela do custo total que varia conforme o
nível de produção e é proporcional a este, ou seja, os custos aumentam à medida que a
quantidade produzida cresce. (Garófalo e Carvalho, 1992).
Em relação a prazos, no período de longo prazo todos os insumos são
considerados variáveis e, portanto a produção torna-se flexível. As empresas tem uma
capacidade de ajuste de seus níveis de produção bem maior em comparação ao período
de curto prazo, devido à viabilidade de planejamento e de ajuste da produção as
oscilações do mercado.
No curto prazo apenas uma parte dos insumos utilizados é variável, devido à
limitação da oferta desses em curto espaço de tempo.
Em uma planta termelétrica, os custos totais podem ser divididos em custos de
investimento e custos de geração. Os custos de investimentos estão relacionados com a
formação do capital, e envolvem outros custos em sua composição, como os custos de
equipamentos e suas montagens, custos da construção civil, custos indiretos e outros.
Os custos de geração por outro lado, correspondem à representação de um ano
normal de operação da planta, e incorporam em seu valor os custos de combustível,
custos de mão de obra, custos de materiais de manutenção, custos relacionados aos
produtos consumidos nos processos de geração e outros.

3.5.2. Custos de investimento
Os custos de investimentos de uma usina termelétrica podem ser determinados a
partir de três alternativas: consulta a fabricantes para a coleta de informações referentes
aos custos do empreendimento; obtenção de equações paramétricas para estimativa de
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custos de instalação de uma central; ou tomar como referencia custos de
empreendimentos anteriores com característica semelhantes ao empreendimento em
questão. (MENDES, 2007).
Em um projeto de geração de energia elétrica, os custos de investimento são
divididos em custo direto, aqueles relativos às obras, terreno, equipamento e subestação,
e custo indireto, referente à administração, canteiro e outros. Em plantas convencionais
a vapor, 70% do custo investimento correspondem aos custos diretos. A Tabela abaixo
apresenta a composição destes custos. (EPE, 2007).
Tabela 4 Composição típica dos custos diretos de investimento de uma central
termelétrica a vapor.

Custos diretos (70%)

Equipamentos

Planta da caldeira (45%)

eletromecânicos (60%)

Planta da turbina (35%)
Tubulação e acessórios
(10%)
Subestação (5%)

Montagem dos

Outros

equipamentos

equipamentos (12%)

(5%)

Construção (21%)

Obras civis (71%)
Circuito de água (29%)

Outros (7%)

Terreno e benfeitorias
(43%)
Projeto e organização
(57%)

Custos indiretos (30%)

Fonte: EPE, 2007.

No setor elétrico os investimentos são revestidos de custo de oportunidade, que
devem ser considerados quando se faz investimentos irreversíveis. Este custo
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corresponde à oportunidade de esperar por novas informações ao invés de investir
imediatamente.
Em relação à geração de energia elétrica, os custos de investimentos correspondem
aos desembolsos realizados durante a construção do projeto e são distribuídos ao longo
do tempo. Neste caso, também são considerados os juros da construção. (BRACIANI,
2011).
A parcela relativa aos custos de investimentos pode ser calcula da seguinte forma:

𝐶𝐼 =
Em que:

𝐼
𝑥 𝐹𝑅𝐶
𝑃𝐼 𝑋 𝐹𝐶𝑀 𝑋 8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

I = Investimento considerando os juros durante a construção;
PI = Potência instalada (MW);
FCM = Fator de capacidade da usina (Potência média obtida da energia total gerada);
8.760 = número de horas no ano;
FRC = Fator de recuperação do capital.
Quadro 3 Custos de investimentos de usinas termelétricas.
Ciclo

Especificação

Faixa

de Combustível

potência
Turbina a gás

Aero derivativa
Industrial

20-30 MW
50-80MW
100-150MW

Turbina a

Investimentos
(US$/KW)

Diesel

650

Gás natural

650

Diesel

500

Gás natural

500

Diesel

400

Gás natural

400

Óleo

900

Lenha

1300

Carvão

1000

Diesel

880

Gás natural

880

vapor

Ciclo

Médio porte

120-240MW

combinado
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Grande porte
Gerador diesel

Rápido

300-450MW

Diesel

815

Gás natural

815

(900 0,4-4 MW

Diesel

750

(450 3,6-14 MW

Diesel

900

Óleo comb.

950

rpm)
Lento
rpm)
Fonte: LORA, 2004.

3.5.3. Custos de oportunidade
Os segmentos produtivos da economia apresentam graus de atratividade
diferentes. Esta diversificação ocorre devido à presença das diferentes estruturas de
mercado onde são inseridas suas respectivas atividades constituídas por fornecedores,
produtores e consumidores.
Com

exceção

as

particularidades

inerentes

de

cada

mercado,

todo

empreendimento está exposto a riscos, uma vez que estes são decorrentes de decisões e
ações tomadas ao longo do tempo.
O custo de oportunidade é reflexo das decisões tomadas pela empresa e
corresponde ao custo pertinente às oportunidades perdidas quando os recursos não são
utilizados de forma eficaz. (Pindick e Rubinfeld, 2006).
Para Martins (2001) a definição de custo de oportunidade é a consequência, em
termos de remuneração, do investimento em uma alternativa ao invés de outra.
De uma forma geral, os custos de oportunidade mostram a viabilidade,
relacionada ao retorno financeiro, da alternativa do investidor diante as outras
possibilidades de investimentos existentes. (BRACIANI, 2011).

3.5.4. Custos marginais
O custo marginal é o acréscimo ao custo total, para a fabricação de uma unidade
adicional do produto. É definido como a variação do custo total devido à variação da
produção. (Garófalo e Carvalho, 1992). Tendo em vista a otimização da produção, o
custo marginal configura-se como ferramenta para controle do volume de produção e
para o planejamento da estrutura da planta. (BRACIANI, 2011).
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Segundo Fortunato et al (1990), o sistema de geração apresenta três tipos de
custos marginais: curto prazo, longo prazo e de muito longo prazo.
O custo marginal de curto prazo é o custo por unidade de energia produzida,
decorrente do atendimento a um acréscimo de carga no sistema sem o acionamento de
novas fontes de geração. Já no custo marginal de longo prazo, considera-se a inclusão
de uma nova fonte geradora para o atendimento de uma nova carga acrescida ao
sistema. O custo marginal de muito longo prazo é definido como o valor presente dos
custos marginais futuros de expansão do sistema em um período de 30 anos.
(BRACIANI, 2011).
Diante as inúmeras possibilidades de produção de escala crescente, acréscimos
de insumos impactam proporcionalmente os níveis de produção. Essa relação diz
respeito aos custos marginais decrescentes. Quando os acréscimos dos insumos refletem
em baixos níveis de produção, implica-se que a empresa está operando com
rendimentos decrescentes de escala. Neste ultimo caso, tem-se os custos marginais de
produção crescentes.

3.5.5. Custos Financeiros
O retorno do capital investido depende do tipo e da dimensão da usina. Segundo
Fortunato et. al (1990), o tempo de construção de uma usina pode exigir investimentos
antecipados em análise da viabilidade do projeto, o que rende custos financeiros
adicionais, denominados juros durante a construção, que variam significativamente
com o tamanho da usina.
Apesar do alto custo financeiro das centrais de geração elétrica, a produção de
receita de uma usina é garantida economicamente a longo prazo, e no caso das
termoelétricas, esse período equivale a 30 anos. Assim, o investidor atenta-se ao retorno
do capital investido, que pode ser recuperado em um determinado tempo.
3.5.5.1.

Custo do Capital

A criação de empreendimentos depende da disponibilidade de recursos
financeiros. Esses recursos podem ter origem do capital privado da empresa, ou
configurar-se como recurso de terceiros, cuja origem vem do mercado financeiro. Neste
caso, é atribuído um custo ao empréstimo: trata-se de custo financeiro que é expresso
pela taxa de juros praticada pelo mercado.
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Silva (2007) define custo de capital como custo de oportunidade que reproduz o
retorno do investidor, em outras palavras, o investimento é determinado pelo retorno
calculado. Dessa forma, o custo de capital baseia-se em retornos esperados.
No Brasil adota-se como referencia a taxa Selic - taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais. É fixada pelo Comitê de Politica Monetária (COPOM) do
Banco Central do Brasil que remunera os investidores no negocio de compra e venda de
títulos públicos. A taxa Selic equivalente ao mês de maio de 2016 é de 1,06% (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2016).
Muitos empreendimentos cuja maturação é de longo prazo adotam a TJLP, Taxa
de Juros de Longo Prazo, definida como custo básico dos financiamentos concedidos
pelo BNDES. A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o
último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência. De Janeiro a
março de 2016, configurou-se em 7,5%. (BNDES, 2016).
É importante essa distinção para que saibamos que a execução de
empreendimentos de grande envergadura em geral podem requerer recursos de
acionistas cuja captação ocorre por meio da venda e compra de ações.
Em suma, qualquer empreendimento tem sua estrutura de recursos que se
distribui entre recursos próprios e de terceiros.

3.5.6. Custos de combustível
Entre os fatores a serem considerados para a concepção de um projeto de
implantação de usinas termelétricas está o combustível a ser utilizado e seu respectivo
preço. Em usinas térmicas convencionais, esse fator representa uma das principais
desvantagens competitivas, uma vez que o preço do combustível fóssil é correlacionado
com a taxa de câmbio do dólar e da conjuntura internacional, mesmo havendo
mecanismos de proteção contra variações. (BRACIANI, 2011).
No entanto este problema não se aplica as usinas termelétricas à biomassa, que
utilizam outros recursos para produzir energia elétrica. Neste caso, os principais fatores
relacionados aos custos dos combustíveis são: o potencial energético da biomassa
escolhida e a quantidade recursos necessária para o suprimento da demanda energética
da usina.
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No Brasil, o uso da biomassa para fins energéticos está relacionado com o
aproveitamento de resíduos ou subprodutos oriundos de processos industriais em ciclos
de cogeração.
É necessário que os estudos complementares sobre os custos de combustíveis
abordem os gastos com a coleta, transporte, estocagem e manuseio residual do
combustível. Este é importante principalmente para a determinação dos custos de
produção de energia. (BRACIANI, 2011).
3.5.7. Custos de operação e manutenção
Lora e Nascimento (2004) definem os custos de operação e manutenção como
aqueles referentes à mão de obra da operação, manutenção e administração do pessoal e
podem ser divididos em custos fixos e variáveis, sendo função do fator de capacidade da
usina. Segundo o EPRI (1986), os custos de O&M de plantas a vapor equivalem de
1,0% a 3,0% do custo total da planta.
O mesmo autor afirma ainda que os custos anuais de manutenção são uma parte
do custo total de capital e devem agregar a eficiência da tecnologia empregada no
processo de geração de energia. Em média, os custos de operação e manutenção de
plantas a vapor podem ser definidos conforme a Quadro (4).
Quadro 4 Divisão dos custos de operação e manutenção de usinas termelétricas de ciclo
a vapor.
Custo
Participação (%)
Mão de obra da operação

22

Mão de obra da manutenção

15

Materiais para manutenção

52

Administração de pessoal

11

Fonte: Lora e Nascimento, 2004.

Pelo quadro anterior, verifica-se que os custos de manutenção representam a
maior parcela dos custos de operação e manutenção de usinas termelétricas de ciclo a
vapor, totalizando 67% destes.
Outros fatores pertinentes ao custo operacional de uma usina são os consertos
decorrentes do funcionamento da instalação e eventuais custos com a prevenção de
danos ambientais. Os gastos com manutenção podem influenciar os custos de operação
não só pela despesa que produz, mas também pela indisponibilidade resultante das
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suspensões do fornecimento de energia durante o período de manutenção. (BRACIANI,
2011).
Contudo, o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos mais eficazes tem
aumentado à confiabilidade do sistema, proporcionando a diminuição dos custos de
operação e manutenção das usinas. Assim, os custos operacionais tornam-se
decrescentes quando comparados aos empreendimentos mais antigos. (BRACIANI,
2011).
O Custo Total de Capital (CTC) representa o custo de investimento da central
termelétrica sem a inclusão dos juros durante o período de construção. Seu valor é dado
em ($/KW) e inclui os custos diretos de equipamentos, materiais, mão de obra e custos
indiretos da construção de uma usina. A partir do conhecimento deste, os custos anuais
de manutenção e os custos de O&M podem ser definidos utilizando a equação abaixo:
𝐶. 𝑀 = 𝐹𝐶.𝑀 + 𝑉𝐶.𝑀.100 𝑥 𝐹𝐶
𝑂&𝑀 = 𝐹𝑂&𝑀 + 𝑉𝑂&𝑀.100 𝑥 𝐹𝐶
Em que:
𝑪. 𝑴 são os custos anuais de manutenção em % do CTC.
𝑶&𝑴 são os custos anuais de operação e manutenção em% do CTC.
𝑭𝑪.𝑴 é a parcela fixa dos custos de manutenção.
𝑭𝑶&𝑴 é a parcela fixa dos custos de O&M.
𝑽𝑪.𝑴.𝟏𝟎𝟎 é a parcela variável dos custos equivalentes para um FC de 100%.
𝑽𝑪.𝑴.𝟏𝟎𝟎 é a parcela variável dos custos equivalentes para um FC de 100%
𝑭. 𝑪 é o fator de capacidade da usina.

3.5.8. Custos ambientais
As usinas termelétricas são empreendimentos potencialmente poluidores. Seus
principais impactos são provocados pelas atividades realizadas durante a operação da
usina, sendo decorrentes das emissões atmosféricas, efluentes líquidos e sólidos e do
consumo de água pelo sistema de refrigeração e condensação. (MEDEIROS, 2003).
A geração de impactos por uma central termelétrica é associada ao tipo de
combustível e tecnologia utilizados, ao processo industrial e ao local onde a usina será
construída. Dependendo da tecnologia escolhida, medidas mitigatórias para a
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diminuição

da

emissão

de

poluentes

deverão

ser

tomadas,

implicando

consequentemente no aumento do custo do empreendimento. (CPFL Energia, 2015).
Além disso, a regulamentação ambiental pode vir a ser um fator de impedimento
para instalação de empreendimentos, uma vez que para obtenção das licenças, devem
ser obedecidos os critérios e diretrizes estabelecidas pelo órgão estadual competente
integrante do SISNAMA e do IBAMA. (CONAMA 237/97). É importante ressaltar que
a regulamentação ambiental é uma ferramenta que designa limites de emissão de
poluentes e padrões de qualidade ambiental com o objetivo de garantir a saúde social,
bem como a prevenção de impactos ambientais e esgotamento de recursos pela
atividade econômica. (BRACIANI, 2011).
As principais consequências de intervenções para as termelétricas são o aumento
de custos e do tempo para obtenção do licenciamento ambiental, afetando o retorno do
investidor. (BRACIANI, 2011).
3.5.9. Custos de transmissão
A transmissão de energia elétrica é uma atividade que possui tarifas reguladas. O
acesso a esse sistema é possível por meio do Contrato de Conexão a Transmissão (CCT)
com o proprietário das instalações das linhas de transmissão, e do Contrato de Uso do
Sistema de Transmissão (CUST), com o ONS. (BRACIANI, 2011).
O sistema de transmissão de energia é um importante item a ser considerado na
escolha do local e ponto de conexão de uma central de geração. Unidades geradoras
instaladas próximas aos centros de consumo diminuem a necessidade do uso de linhas
de transmissão, diminuindo os custos pertinentes a estas. Dessa forma, geradoras
presentes em locais que representam impacto ao sistema de transmissão estarão
submetidas às tarifas mais elevadas em comparação as geradoras localizadas em pontos
da rede em que o uso do sistema não é tão significativo. O mesmo vale para as cargas.
(EPE, 2007).
O pagamento dos custos é realizado por tarifas de transmissão cobradas de
centrais de geração e de cargas. As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) são
reajustadas anualmente no mesmo período em quem ocorrem os reajustes das Receitas
Anuais Permitidas (RAP) das Concessionárias de transmissão conforme seus Contratos
de Concessão. (EPE, 2007).
Em contratos de uso, a potência máxima demandada é determinada em MW no
ponto de acoplamento e os valores contratos devem ser respeitados, caso contrário,
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punições e multas são aplicadas ao contratante. TOLMASQUIM (2005) usa como
referência o valor de R$ 2,50/MWh para tarifa de transmissão . (BRACIANI, 2011).
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4. METODOLOGIA
Em plantas de combustão direta com ciclo a vapor, a eficiência energética é
correlacionada à potência da termelétrica (Bridgewater, 1995). Para estimava do
potencial energético da biomassa residual é necessário o conhecimento de variáveis
como a quantidade disponível e poder calorifico (PCI) da biomassa e a eficiência global
da usina.
O presente trabalho tomou como base a eficiência energética calculada no
trabalho de conclusão de curso da aluna Aline Melo, graduanda em Engenharia de
Energia pela Universidade de Brasília (UnB). A partir do levantamento de curvas de
eficiência global em função da potência elétrica gerada, foi possível o desenvolvimento
de uma metodologia que permitisse a determinação do potencial real de geração de
eletricidade de usinas termelétricas à biomassa.
Para o desenvolvimento de tal metodologia, foi simulada uma usina termelétrica
abastecida por resíduos de madeireiras situadas próximas a área de influência da Usina
hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará. A biomassa proveniente de cada indústria
madeireira foi avaliada conforme suas características físico-químicas.
Com base em dados e informações coletadas em pesquisas documentais, o
referido estudo de caso abordou ainda uma breve análise econômico-financeira do
projeto referente aos custos associados à geração de energia via termelétricas. O intuito
desta análise consistiu em verificar a viabilidade de construção de plantas a biomassa no
município de Tucuruí-Pa.
4.1. ÁREA DE ESTUDO
Durante os últimos anos a Amazônia tem-se tornado a maior região produtora de
madeira processada do Brasil. Um estudo realizado pelo SFB E IMAZON (2010)
registrou que, na Amazônia Legal4, 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora
resultou na produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira processada. A maior
parte dessa produção (72%) era madeira serrada com baixo valor agregado, 15% foram
transformados em madeira beneficiada com algum valor agregado e 13% era madeira
laminada e compensada. Os 8,4 milhões de madeira em tora se tornaram resíduos, onde
4

A Amazônia Legal no Brasil ocupa cerca de 5 milhões de km², o que corresponde a 60% do território
nacional, ocupado nos estados do Acre (3,64%), Amapá (2,37%), Amazonas (37,24%), Pará (28,12%),
Rondônia (5,13%), Roraima (4,13%) e parte dos estados do Maranhão (3,32%), Mato Grosso (13,65%),
Tocantins e Goiás (2,40%).
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aproximadamente 1,6 milhões de metros cúbicos dessas madeiras foram destinados a
produção de carvão vegetal, 2,7 milhões foram utilizados na geração de energia e 2
milhões tiveram outros usos, como ilustrado no gráfico (). O restante desses resíduos,
2,1 milhões, não teve nenhum aproveitamento, sendo queimado ou classificado como
entulho. Estes por sua vez poderiam servir como insumo em usinas termelétricas,
contribuindo para a geração de eletricidade no país. (ABIB, 2015).
Gráfico 7 Usos da madeira nativa amazônica pelo setor madeireiro em 2009 (em
milhões de m³ de tora).
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Fonte: SFB e Imazon, 2010.

Grande parte desse crescimento madeireiro ocorre no Estado do Pará - um dos
principais produtores de madeira em tora de origem de matas nativas, e segundo a
Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável (ABIB), este
produz cerca de 4.669.493 metros cúbicos por ano, o que somado com as produções dos
Estados de Rondônia (4.003.304 m³) e do Mato Grosso (1.441.082 m³), representa 74%
da produção total do Brasil (13.677.672 m³). Em 2009, O Estado apresentou a maior
receita bruta, geração de empregos e o maior número de empresas madeireiras dentre as
Regiões da Amazônia Legal, como expresso na tabela abaixo elaborada pelo MMA.
Tabela 5 Número de empresas, consumo de toras, produção processada,
empregos e receita bruta da atividade madeireira na Amazônia em 2009.
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Fonte: MMA, 2010.

Situado no centro leste da região Norte do Brasil, o Estado do Pará é o segundo
maior estado do país com uma extensão territorial de 1.253.164,5 km², dividido em 144
municípios. Tem como limites o Suriname e o Amapá a norte, o oceano Atlântico a
nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins a sudeste, Mato Grosso a sul, o Amazonas a
oeste e Roraima e a Guiana a noroeste. É a mais importante unidade federativa da região
e a sua capital é Belém. Outras cidades importantes do estado são: Abaetetuba,
Altamira, Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção,
Santarém e Tucuruí. (PARÁ, 2010).
O estado tem como principal rio, o Amazonas, que é também a grande via
hidroviária regional. Entre os seus principais afluentes no Pará destacam-se os rios
Tapajós, Xingu e Tocantins, Trombetas, Maicuru, e Jari. A bacia hidrográfica do Estado
do Pará abrange área de 1.253.164,5 km², sendo 1.049.903,5 km² pertencentes à bacia
Amazônica e 169.003,5 km² pertencentes à bacia do Tocantins, onde se encontra a usina
hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores e mais importantes do país, com capacidade de
geração de energia de 8.535 MW. (BRASIL, 2015). O presente estudo considerou dados
coletados das empresas madeireiras localizadas na região do Pará próximas as áreas de
influência da UHE Tucuruí.
4.2. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS PRIMÁRIOS
Um levantamento da quantidade de madeireiras existentes na área de influência
da UHE Tucuruí foi realizado, em 2004, pelo Grupo de Energia Biomassa e Meio
Ambiente (EBMA) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal
do Pará (UFPA).
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Nesse levantamento, além do número de madeireiras existentes na região, dados
acerca das espécies de madeira exploradas foram coletados, tais como: volume total das
toras que chegam às madeireiras; volume das toras beneficiadas; número e identificação
das espécies exploradas e quantidade de resíduos madeireiros gerados em cada unidade.
A localização das empresas foi registrada com o auxilio de um GPS - Global
Position System, e posteriormente transferida para o software Arcview 3.2 para que um
mapa do estado do Pará, contendo os municípios, as madeireiras, e as malhas
rodoviárias e hidroviárias, pudesse ser gerado, conforme mostrado na Fig. (7).

Figura 7 Tela de visualização do SoftwareArcview 3.2. Fonte: DEUS, T. 2014.

Após o tratamento primário dos dados, foi criada uma planilha no Microsoft
Excel contendo todas as informações relevantes para posterior análise do potencial
energético dos resíduos provenientes da indústria madeireira.
O objetivo deste levantamento consistiu em comparar a situação das madeireiras
em um período de 10 anos, e, em 2014, os dados foram novamente coletados.
4.3. SELEÇÃO DE MADEIREIRAS PARA ANÁLISE
Para a avaliação da eficiência e potencial energético dos resíduos das empresas
madeireiras e a viabilidade econômica da energia gerada por eles, as madeireiras foram
selecionadas de acordo com a sua disposição em relação à Hidrelétrica de Tucuruí.
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Em 2004 foram identificadas 117 madeireiras em um raio de 100 km em relação
à hidrelétrica. Para a análise de abrangência das madeireiras foram considerados o
número de madeireiras no raio estabelecido, os municípios abrangidos e as madeireiras
neles contidas.
Em 2014, houve uma redução significativa da quantidade de indústrias do setor
madeireiro na região, sendo registrada a presença de 68 madeireiras. Neste período, as
indústrias madeireiras aglomeravam-se em 6 pontos específicos do mapa, geralmente
próximos a pequenos povoados. Desta forma, em 2014, foi considerado um raio de
abrangência de 130 km, para que as indústrias localizadas a nordeste da região de
influencia da hidrelétrica fossem incluídas na análise. A figura abaixo ilustra os cenários
referentes às madeireiras nos anos de 2004 e 2014 respectivamente.

Figura 8 Localização da UHE de Tucuruí e as indústrias madeireiras em 2004 e 2014. Fonte:
Padilha et al., 2014.

4.4. AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS DE MADEIRA
Para calcular o conteúdo energético da biomassa, as suas propriedades fisicoquimicas devem ser conhecidas.
Entre os dados recolhidos nos anos de 2004 e 2014, estavam inclusos o volume
total de toras recebido pelas madereiras e a quantidade e espécies de madeira processada
anualmente.
A partir da identificação das espécies florestais, é possivel definir a densidade
básica (db) e o poder calorífico inferior (PCI) das mesmas. Os valores de densidade
básica (db) e os valores pertinentes ao PCI das espécies foram extraídos do banco de
dados do laboratório da Universidade do Pará (UFPA).
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As informações coletadas foram dispostas e organizadas de modo a permitir uma
análise da frequência absoluta dos PCI e densidades existentes, indicando as médias das
densidades e PCI das espécies processadas por madeireira.
O volume multiplicado pela média das densidades é equivalente à massa dos
resíduos de madeira em kg fornecidos por cada madeireira. Multiplicando esse valor
pela média dos PCI, é possível obter a energia presente na biomassa. Assim, somando
os resultados de cada indústria foi possível determinar a massa e a energia total dos
resíduos disponíveis por ano para uso em termelétricas.
4.5. METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO
Variáveis como: quantidade de biomassa disponível, poder calorífico inferior
(PCI) da biomassa e a eficiência global da usina termelétrica, precisam ser conhecidas
para que a determinação do potencial de geração energética a partir de qualquer
biomassa seja realizada. O problema é que, só é possível definir a eficiência da usina a
partir do conhecimento da quantidade de energia que é produzida, e a potência
produzida só é definida se a eficiência for conhecida, ou seja, um paradoxo cíclico.
Segundo um estudo proposto por Bridgewater (1995), a eficiência de uma usina
termelétrica a biomassa depende do seu tamanho, e, para os sistemas de combustão com
ciclo a vapor, a eficiência é uma função da potência gerada (Gráfico 8). Em outra parte
do estudo, o autor destaca também os custos da eletricidade em função da capacidade da
usina, onde as grandezas são analisadas por uma curva obtida no Gráfico (9).
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Gráfico 8 Eficiência de diferentes sistemas de produção de energia a partir
da biomassa.

Fonte: Bridgewater, 1995.

Geralmente, as perdas de energia diminuem com o aumento da escala da usina,
ou seja, uma maior capacidade instalada permite maiores retornos em termos de energia
liquida produzida. A melhora da eficiência energética se sobressai em relação ao
aumento dos gastos com usinas de grande porte e as perdas por distribuição de calor. A
opção de uma melhor tecnologia de conversão proporciona o uso mais efetivo dos
recursos energéticos da biomassa e as perdas de energia durante o processo de
conversão influenciam diretamente na eficiência energética da termelétrica. (Dornburg e
Faaij, 2001).
Da mesma forma, os custos de produção de energia diminuem com escalas
crescentes. A diminuição dos custos de investimento e a valoração da energia em função
de uma melhor eficiência se sobressaem aos custos de logística e de distribuição de uma
grande usina. Isto pode ser explicado pelo fato de que os custos de logística e os custos
de distribuição de calor aumentam mais, a partir de uma certa escala de produção de
energia, que o custo beneficio obtido por escalas grandes e de tecnologias de conversão
mais eficientes. Este comportamento ótimo pode ser observado em usinas termelétricas
com capacidade superiores a 300MW. (Dornburg e Faaij, 2001).
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Gráfico 9 Custo de produção de eletricidade a partir de diferentes sistemas
de produção de energia a partir da biomassa vs. capacidade (MW).

Fonte: Bridgewater, 1995.

O presente trabalho propôs uma metodologia que auxiliasse no problema de
estimativa do potencial de energia elétrica da biomassa residual, aplicando-a nas
indústrias madeireiras da região próxima a usina hidrelétrica de Tucuruí - PA. Além
disso, por meio dos resultados obtidos, foi possível realizar uma comparação entre a
potência gerada em uma usina termelétrica central com potencia gerada em pequenas
usinas termelétricas distribuídas pela região.
4.5.1. Cálculo do potencial energético da biomassa residual florestal
Os dados coletados para a avaliação da biomassa residual consistem no volume
total dos troncos que são recebidos pela empresa por ano, a quantidade de madeira
processada que é vendida por ano, as espécies das madeiras que são processadas e o
total de horas de operação. As amostras serão analisadas segundo a sua densidade e
poder calorífico inferior (PCI).
Em cada indústria madeireira, a massa dos resíduos foi contabilizada a partir do
volume da madeira processada multiplicado pela sua densidade e, para a definição da
energia contida nos resíduos, o valor referente a massa encontrada foi então
multiplicado pelo PCI da respectiva espécie. As massas das espécies foram somadas
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para obtenção da quantidade total de resíduos produzida por ano e da mesma forma a
energia total produzida anualmente pôde ser calculada.
Os cálculos são demonstrados a seguir:

Volume biomassa (m3 ) x Densidade básica (

kg
) = Massa biomassa (Kg)
m3

kcal
Massa biomassa (kg) x PCI (
) = Energia da biomassa (Kcal)
kg

(1)

(2)

Considerando que 1 kcal = 4,1868 kJ:
Energia da biomassa (kcal ) x 4,186 = Energia da biomassa (KJ)

(3)

Supondo que uma madeireira trabalha 10 meses por ano, 22 dias por mês, 8 h por dia:
1 ano = 1760 horas,

logo:

Energia da biomassa (KJ) x 1760 horas = Potência (kW) a 100%

(4)

Após a obtenção do valor da energia contida nos resíduos das madeireiras por
ano, esse valor foi multiplicado pela eficiência global da usina termelétrica para que a
potência total gerada fosse definida. Como mencionado anteriormente, a eficiência
global de uma usina só pode ser determinada quando a energia total produzida é
conhecida e vice-versa. Uma solução matemática simples foi utilizada com o objetivo
de resolver este problema. (Gráfico 9).
A energia da biomassa calculada corresponde à energia total dos resíduos das
madeireiras disponível por ano, e que representa uma eficiência de 100% em relação à
energia produzida. Há uma equação linear da eficiência em função da potência gerada,
que varia de 0 a 100%. De acordo com os estudos de Bridgewater (1995), Dornburg e
Faaij (2001), existe também uma equação que representa valores reais para essa função.
As duas equações se igualam no ponto do gráfico onde a curva referente à função que
representa o caso real se encontra com a reta da função linear proposta, reproduzindo
assim a solução para o problema.
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Gráfico 10 Solução para a eficiência em função da potência gerada.

Fonte: PADILHA, J. et al.,2014.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. PARTE I: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL E EFICIÊNCIA ENÉRGÉTICA
5.1.1. Madeireiras e municípios.
Em um raio de 100 km da UHE de Tucuruí, foram analisadas 117 empresas
madeireiras em 7 municípios: Tucuruí, Breu Branco, Jacundá, Goianésia do Pará, Novo
Repartimento, Pacajá e Tailândia. Dentre os municípios que apresentaram maior
número de madeireiras estavam Jacundá e Breu Branco e, menor número, Pacajá e
Tailândia.
Em 2014, o raio de abrangência passou a ser 130 km com o intuito de incluir um
numero maior de indústrias do setor, uma vez que este sofreu uma redução em
comparação ao ano de 2004. Assim, foram analisadas 68 madeireiras localizadas em 6
municípios. O município da Tailândia que em 2004 possuía uma das representatividades
mais baixas de empresas, em 2014 passou a ser a região com o maior número de
indústrias analisadas. Na tabela abaixo, foi realizada uma comparação entre os dois
casos, referente à análise de abrangência das madeireiras.
Tabela 6 Análise da abrangência das madeireiras a partir do número de madeireiras

contido em cada raio, o total de municípios abrangidos e a quantidade madeireiras neles
presentes.
Ano

Abrangência

2004
2014

100 km
130 km

Número de
madeireiras
analisadas
117
68

Total de
municípios
analisados
7
6

Madeireiras
por município
16,71
11,33

Fonte: Própria.

5.1.2. Caracterização dos resíduos madeireiros
5.1.2.1.

Quantidade disponível de biomassa

Os dados recolhidos para a avaliação nos anos de 2004 e 2014 incluiram o
volume total de resíduos produzidos pelas indústrias por ano. Foi registrado em 2004
um volume de 465 mil toneladas, resultado do somatório das quantidades de volumes
produzidos por cada uma das empresas analisadas naquele ano. Em 2014, o volume
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apresentou um valor próximo a 404 mil toneladas de resíduos de madeira, como
mostrado na Tabela (7).
Tabela 7 Volumes de resíduos de madeira produzidos por ano .
Ano

Volume total de

Volume total de

Média dos resíduos

resíduos (m³/ano)

resíduos (kg/ano)

por madeireira
(kg/ano)

2004

556.674,90

465.352.382,66

2.843.901,90

2014

483.602,29

404.267.336,00

5.064.853,86

Fonte: Própria.

Embora o volume total de resíduos produzidos em 2004 apresentasse um valor
maior em comparação a 2014, a média de resíduos produzidos pelas empresas no
referido ano foi de 2.843,90 toneladas enquanto que, em 2014, essa variável alcançou
um valor superior de 5.064,85 t/ano.
5.1.2.2.

Densidade básica (db) e Poder Calorífico Inferior (PCI)

As espécies de madeira foram identificadas e posteriormente analisadas com
base em seus valores de densidade e Poder Calorifico Inferior (PCI).
Os resíduos produzidos no processamento de madeira pelas indústrias nos anos
de 2004 e 2014 eram compostos por 17 espécies diversas. Dentre elas, a Maçaranduba
(Manilkara amazonica Huber Chevalier), Melancieiro (Alexa grandiflora Ducke) e
Angelim Vermelho (Dinizia excelsa Ducke) foram as espécies mais exploradas pelas
madeireiras.
Na tabela abaixo estão contidas algumas das espécies e seus respectivos valores
de db e PCI.
Tabela 8 Densidade básica e poder calorífico das espécies exploradas por madeireiras.
Espécie

Densidade básica (g/m³)

Cupiúba
Angelim Vermelho
Maçaranduba
Melancieiro
Jatobá

0,71
0,99
0,98
0,65
0,85

Poder calorifico inferior
(kcal/kg)
4400
3728,27
3121,77
2845,33
3797,49
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Tachi
Curupixá
Sucupira

0,71
0,82
0,90
Fonte: Própria.

3900
4500
4448,90

Apesar de figurar entre as mais exploradas na região, o Melancieiro e a
Maçaranduba são as espécies com menores valores de PCI. Por outro lado, as espécies
Curupixá e Sucupira possuem valores elevados de PCI, mas poucas indutrias realizam o
seu processamento.
Conforme a Tabela (8) verifica-se que as propriedades fisicas e térmicas dos
residuos variam de acordo com o tipo de madeira. O histograma abaixo informa a
distribuição da frequência das densidades básicas das diversas espécies de madeira

Frequência (%)

exploradas na região.

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0,60-0,69

0,70-0,79

0,80-0,89

0,90-0,99

1,0-1,09

Densidade básica média das espécies (g/cm³)

Figura 9 Histograma das densidades das espécies processadas. Fonte: Própria.

A representação gráfica permite uma vizualização mais clara da frequência em
que determinada densidade básica sucede na análise. Percebe-se pelo histograma que
uma a maior parcela, cerca de 70%, das espécies apresentaram densidades básicas nos
intervalos de 0,70 a 0,89 g/cm³. A média das densidades básicas das madeiras foi
calculada apresentando o valor de 0,8360 g/cm³.
Para análise do poder calorifico inferior, a mesma metologia foi empregada. Os
dados referentes às caracteristicas termicas da biomassa foram organizados de modo
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que um histograma pudesse ser elaborado. A figura abaixo revela o PCI das espécies a
medida da sua ocorrência.

80.0%

70.0%

Frequência (%)

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2500 - 2999 3000 - 3499 3500 - 3999

4000 - 4499 4500 - 4999

Poder calorífico inferior médio das espécies exploradas (kcal/kg)

Figura 10 Histograma do poder calorífico inferior das espécies processadas. Fonte: Própria.

Nota-se na figura (10), a expressiva presença das espécies exploradas que
possuem PCI entre 3500 e 3999 kcal/kg. Estas apresentaram aproximadamente 70% de
frequência nas indústrias madeireiras. Outro dado importante extraído desta análise foi a
média dos PCI das madeiras, correspondente a 3654,0 kcal/kg.
5.1.3. Potencial energético
Os dados obtidos pelas análises anteriores foram organizados e dispostos em
uma planilha com o auxilio do Microsoft Excel.
informações pertinentes as madeireiras:

Na aba de atributos estavam as

identificação, médias de densidade básica

(g/cm³) e dos PCI (kcal/kg) das madeiras exploradas; e a quantidade de resíduos
madeireiros (m³/ano) gerados por cada empreendimento. A partir desses dados, foi
possível determinar a energia contida no volume anual de resíduos gerados por cada
madeireira.
Para definição do potencial energético além da energia contida nos resíduos, foi
necessário que o tempo de operação das madeireiras fosse estabelecido. Considerou-se
que as madeireiras permaneceram em operação por 10 meses ao ano, 22 dias ao mês e 8
horas por dia. Assim, o tempo equivalente a um ano de operação foi de 1760 horas. A
partir da energia dos resíduos de madeira e do tempo calculado, a potência em (KW),
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considerando uma eficiência energética de 100%, pôde ser então definida. Os cálculos
referentes à essa potência foram demostrados no capitulo anterior.
No entanto, ao se calcular o potencial de centrais termelétricas utilizando um
valor fixo de eficiêcia, as baixas potências eram superestimadas e as potencias mais
altas, subestimadas.

Sendo assim, viu-se a necessidade da estimação de uma real

eficiência.
Com o objetivo de reduzir tal erro, a eficiencia foi estimada conforme a
metodologia proposta por Bridgewater (1995), Dornburg e Faaij, (2001) e Caputo et al.
(2005), utilizando a curva de eficiência em função da potencia da usina.
As funções de curva de eficiência energética foram calculadas e extraídas do
trabalho de conclusão de curso da aluna Aline Melo, para que o potencial energético
pudesse ser então definido.
Tabela 9 Equações das curvas de eficiência energética em função da potência.
Solução

Limites

𝐸𝑓𝑓 = 0,0140𝑊 0,4157

0-300 kW

𝐸𝑓𝑓 = 0,0205𝑊 0,2718

0-300 Kw

𝐸𝑓𝑓 = 0,0363𝑊 0,1826

Fonte: Trabalho de Conclusão Aline Melo.
Nas funções descritas na Tabela (9) 𝐸𝑓𝑓 representa a eficiência energética, 𝑊 a
potência e 𝑎 e 𝑏 são parâmetros de ajuste das faixas de potência, obtidos por meio do
Software SigmaPlot.
A definição do potencial energético direciona ao problema explanado ao inicio
do trabalho, onde o conhecimento deste parâmetro depende do conhecimento da
eficiência energética e vice-versa.
Como explicado anteriormente, a solução matemática encontrada consistiu na
associação das equações de curva de eficiência em função da potência, presentes na
Tabela (9), com a equação linear dessa relação, em que a eficiência variava de 0 a
100%.
Assim, foram geradas três funções distintas para determinação do potencial real,
uma para cada limite estabelecido de potência. As potencias dos diferentes tipos de
madeira das madeireiras, considerando 100% de aproveitamento, foram divididas em
três grupos. Tais disposições foram apresentadas na Tabela (10).
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Tabela 10 Soluções para os limites de potencia fixados.
Funções

Limites

Solução 1

Pot < 10Kw

Solução 2

10kW < Pot < 250 Kw

Solução 3

>0,9MW
Fonte: Própria.

A partir das disposições apresentadas, a potência real das madeireiras pôde ser
calculada. Para a solução 1 utilizou-se a Equação (5) a seguir:
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑊)𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 1 = (0,014 . 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎100% (𝑘𝑊 ))1,711449598

(5)

As equações para as soluções 2 e 3 respectivamente, foram descritas a seguir
pelas Equações (6) e (7).
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑊)𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 2 = (0,0205 . 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎100% (𝑘𝑊 ))1,373249107

(6)

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑊)𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 3 = (0,0362 . 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎100% (𝑘𝑊 ))1,223391241

(7)

Essas soluções foram aplicadas nos dois cenários propostos inicialmente,
referentes aos anos de 2004 e 2014.
Encontrados os valores de potencia real fornecida por cada madeireira, foi criado
um histograma correspondente à frequência em que os potenciais ocorriam entre as
empresas analisadas.
Em 2004, concluiu-se que a maioria das potencias situavam-se a faixa de valores
entre 500 e 2000 kW, que de forma mais clara pode ser observado na figura abaixo.
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Figura 11 Histograma das potências reais alcançados em 2004. Fonte: Própria

Pelo histograma da Fig. (11) nota-se que foi constatada fora da faixa de
frequência mais comum, a presença de potenciais relativamente altos, e, em um dos
casos, registrou-se o valor discrepante de 33.073,79 KW.
No ano de 2014, os potenciais medidos concentravam-se em maior parte na faixa
entre 1000 a 3000 KW (46%), seguidos das faixas de 3000 a 4000KW (22%) e 500 a
100KW (21%) respectivamente.
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Figura 12 Histograma das potências reais calculadas em 2004. Fonte: Própria.

Os cenários das indústrias madereiras se mostraram diferentes não só pela
quantidade de indústrias analisadas, mas também pela potência gerada. As Figuras
mostradas anteriormente revelaram que em 2004, 69% da energia gerada foi inferior ou
igual 1MW, enquanto que, em 2014, 72% da energia gerada foi maior do que ou igual a
2 MW. Estes resultados indicaram que as indústrias de madeira na região de influência
da UHE de Tucuruí, embora tenham reduzido em quantidade, aumentaram a suas
atividades produtivas, gerando um maior numero de resíduos de madeira.
5.1.4. Eficiência energética
A eficiência energética estimada foi calculada dividindo-se o valor da potencia
real encontrada pelo valor da potencia com 100% de aproveitamento. Os gráficos
abaixo mostram a eficiência das indústrias de madeira em função da sua potência, nos
anos de 2004 e 2014 respectivamente.
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Gráfico 11 Eficiência energética das indústrias em função da sua potência em 2004.
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Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso da Aline Melo, 2016.

Gráfico 12 Eficiência energética das indústrias em função da sua potência em 2014.
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Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso da Aline Melo, 2016.

Em 2004, dos dados analisados, (95,74%) apresentaram eficiência na faixa entre
10-20%, (3,41%) apresentaram eficiência até 10% e (0,85%) apresentaram eficiência
superior a 20%. Já em 2014, o percentual correspondente às faixas de eficiências entre
0-10% foi de (4,41%) e entre 10-20%, (95,59%).
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Nota-se ainda pelos gráficos anteriores que em 2004 a indústria madeireira com
maior potencial de geração, 33 MW, apresentava uma eficiência energética em torno de
25% enquanto que em 2014, a empresa com a máxima potência alcançada, 6 MW,
possuia cerca de 15% de eficiência.
5.1.5. Usinas termelétricas: sistema de geração distribuida vs. Sistema de geração
centralizada.
Foram calculadas, para cada indústria separadamente, o potencial e a eficiência
energética. A potência utilizada para a caracterização do sistema de geração distribuida
(GD), foi obtida pelo somatório das potencias reais de cada empreendimento e a
eficiencia foi calculada sobre este valor.
Para o sistema de geração centralizada (GC) em Tucuruí - PA, a estimativa da
eficiência foi realizada com base no potencial calculado a partir da soma das potencias a
100% de eficiência, aplicada a solução segundo as funções das curvas de eficiência
energetica. A partir desses parâmetros foi realizada uma comparação entre as duas
configrações de sistemas.
Na Tabela (11) abaixo estão inseridos os valores pertinentes ao potencial
enérgico obtido nos anos de 2004 e 2014, considerando as duas hipóteses de sistemas de
geração.
Tabela 11 Análise comparativa do potencial energético considerando o sistema de geração
distribuída e o sistema de geração centralizada.

Ano

Configuração de sistema

Potencial energético

2004

Geração distribuída

138,16 MW

Geração centralizada

350,73 MW

Geração distribuída

119,79 MW

Geração centralizada

296,46 MW

2014

Fonte: Própria.

Observa-se que as potencias atingidas, tanto em 2004 quanto em 2014,
apresentaram valores superiores se considerado um sistema de geração central. Assim, a
concentração do potencial enegético em um unico ponto de geração mostrou-se a
alternativa mais atrativa do ponto de vista quantitativo de produção de energia.
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O outro parâmetro analisado na comparação entre os sistemas foi a eficiencia
energética. Os gráficos abaixo informam as eficiencias energeticas das madereiras como
sistemas isolados de geração e a eficiencia energética de uma central de geração única.
Gráfico 13 Eficiência energética considerando os sistemas GD e GC em 2004.
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Fonte: própria.
Gráfico 14 Eficiência energética considerando os sistemas GD e GC em 2014.
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Observa-se pela tabela (11) que no sistema de geração central a eficiência
alcançada foi de 37,36% em 2004 e 36,23% em 2014. Já considerando-se vários
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sistemas de geração isolados, o valor da eficiência em 2004 foi de 14,71% enquanto
que em 2014, o valor foi de 14,64%.
Como previsto, a eficiência energética de sistemas de geração distribuída é
menor que a eficiência de um sistema de geração centralizada. Isso ocorre devido á
quantidade de residuos disponiveis em cada madereira ser inferior a quantidade de
residuos acumulados em uma central de geração maior.

5.2. PARTE II: ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.2.1. Estudo de caso
O presente estudo de caso possui caráter estimativo e comparativo para definição
dos custos associados à produção de energia a partir de centrais termelétricas a
biomassa. Os dados utilizados são de origem de trabalhos vinculados a universidades,
artigos científicos e pesquisas realizadas por instituições e agentes de governos
responsáveis pela gestão do setor elétrico nacional.
5.2.1.1.
Custos de investimento
Os leilões de energia são considerados importantes instrumentos de compra de
energia elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado (CCEE, 2016). Neles são
estipulados, além do preço do MW da energia elétrica, o investimento previsto para a
instalação de diferentes usinas. O quadro abaixo, retirado dos resultados dos leilões de
geração no ACR de 2005 a 2015, mostra, além do preço do MW e do investimento, a
potência das usinas que utilizam cavaco ou resíduos de madeira como combustível.
Quadro 5 Relação de potência, preço do MW e do investimento total de UTE’s a
biomassa.
Usina

Localização

Combustível

Potência
(MW)

Investimento total
(R$)

34

Preço
MW
(R$)
149

UTE Santana do
Araguaia I
(Produto:Barreira do
Campo)
UTE Brasil Bio Fuels
S.A
UTE GUAÇU

Santa do
Araguaia/PA

Cavaco/Resíduo de
Madeira

São João da
Balisa/RR
Aripuanã/MT

UTE Canto do Buriti

Piauí

Cavaco/Resíduo de
Madeira
Cavaco/Resíduo de
Madeira
Cavaco de Madeira

98

149

58.312.000,00

30

101,99

86.735.000,00

150

136,69

469.407.000,00

UTE Campo Grande

Bahia

Cavaco de Madeira

150

136,69

469.407.000,00

121.745.000,00
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UTE ERB Candeias

Bahia

Cavaco de Madeira

16,79

135,49

38.400.000,00

UTE Acre

Acre

163,99

206,9

860.940.000,00

UTE Costa Rica I

Mato Grosso do
Sul
Bahia

Cavaco de
Madeira
Cavaco de Madeira

163,99

207,32

860.940.000,00

Cavaco de Madeira

50

272,01

227.561.000,00

UTE Boltbah

Fonte: ANEEL, 2016.

Observa-se pelo Quadro (5) que empreendimentos com capacidades semelhantes
apresentam os mesmos custos de investimentos. Assim, é possível fazer uma
comparação entre empresas do mesmo segmento, relativa aos custos agregados a
produção de energia.
Para a presente análise foi tomado como base o custo de investimento de uma
planta com 164 MW de capacidade. Pelo quadro, verifica-se que este equivale a R$
860.940.000,00.
Segundo Lora (2004) os custos de investimentos são divididos em custos diretos
e indiretos, equivalentes a 70% e 30% respectivamente, do investimento total. Assim, os
custos diretos corresponderão ao valor de R$ 602.658.000 e os custos indiretos a R$
258.282.000.
Como visto anteriormente, os custos diretos de investimento são compostos
basicamente pelos custos de construção da usina e dos equipamentos utilizados para a
geração de energia. O valor dos custos diretos de investimento foi subdivido conforme
as porcentagens estabelecidas na Tabela (4) do Capítulo 3.
Quadro 6 Composição dos custos diretos de investimento de uma termelétrica a vapor.
Item de custo

Participação (%)

Valor (R$)

Equipamentos eletromecânicos

60

361.594.800

Planta da caldeira

27

162.717.660

Planta da turbina

21

126.558.180

Tubulação e acessórios

6

36.159.480

Subestação

3

18.079.740

Outros equipamentos

3

18.079.740

Montagem dos equipamentos

12

72.318.960

Construção

21

126.558.180

Obras civis

15

90.398.700
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Circuito de água

6
7

36.159.480
42.186.060

Outros
Terreno, benfeitorias

3

18.079.740

Projeto, organização

4

24.106.320

Fonte: EPE, 2007.

É importante compreender que os custos de cada empreendimento estão
conectados as alternativas tecnológicas adotadas (equipamento, transporte e
combustível) e ao modo de operação da usina. Portanto devem ser estabelecidas bases
para que os projetos sejam realizados de forma concreta, do ponto de vista econômico.
Neste estudo, considerou-se que a UTE em questão opera em ciclo a vapor.
Cabe ainda destacar que os investimentos por unidade de capacidade (MW)
tendem a diminuir conforme a o aumento do tamanho das centrais de geração. Isso
ocorre devido aos ganhos de escala, ao fortalecimento da demanda interna e a
consolidação da indústria nacional referente a esta tecnologia. (EPE, 2007).
5.2.1.2.

Custos de operação e manutenção
É importante ressaltar que os custos de O&M são especificados de acordo com

a tecnologia empregada para a geração de energia. Na tabela abaixo são apresentados
valores referentes aos custos fixos e variaveis de O&M para diferentes tecnologias
utilizadas.

Figura 13 Custos fixos e variáveis de O&M para termelétricas a biomassa. Fonte: IRENA,
2012.

A combustão direta é uma tecnologia madura e é a forma mais comum de
geração de energia via biomassa. Neste processo, existem duas formas de promover a
queima do combustível: por meio de caldeiras em formato de grelha ou caldeiras de
leito fluidizado. No presente trabalho foi considerada a tecnologia de combustão direta
por meio de caldeiras em formato de grelha.
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Conforme os dados da tabela 10, os valores de custo fixo de O&M referentes a
tecnologia Stolkers variam de 3 a 6% dos custos de investimentos da usina.
Considerando uma porcentagem de 3,2% conforme a Figura (13) e dado o investimento
anterior, os custos fixos de O&M são estimados em R$ 27.550.080.
Ainda de acordo com a tabela acima, os custos variáveis de O&M para a
tecnologia escolhida são estabelecidos na faixa de 3,8 a 4,7 dólares por MWh. Por meio
da potencia da usina (164 MW) e do seu tempo de operação 1760 horas, foi possível
definir a quantidade de MWh fornecida:
164 𝑀𝑊 𝑥 1760ℎ = 288.640 𝑀𝑊ℎ

Assim, tomando como referencia o valor de 3,8 dólares por MWh produzido, o
custo variável de O&M estimado foi de 1.096.832 dólares ou 43.704.00,66 reais5.
5.2.1.3.
Custos de combustíveis
A disponibilidade e o preço dos resíduos de madeira são estimativas que
apresentam um grau elevado de incerteza e dependem das circunstâncias locais. (EPE,
2007).
No presente estudo, considerou-se o custo do combustível nulo. Na região
amazônica a maior parte dos resíduos de atividades madeireiras gerados é amontoada na
própria área industrial da madeireira ou queimada. Esta ultima atividade é ilegal por
gerar danos ao meio ambiente e o ato está sujeito ao pagamento de multas ao órgão
ambiental. (MMA)
Desta forma, a doação de resíduos de madeira torna-se uma alternativa atrativa
para empresas do setor, uma vez que estas deixam de arcar com as despesas obrigatórias
de manuseio, transporte e descarte dos resíduos gerados por suas atividades. Além
disso, a empresa estará contribuindo, do ponto de vista ambiental, para um melhor
gerenciamento de resíduos sólidos industriais.
No que é tangível aos custos com combustível, será contabilizado apenas os
custos de transporte dos resíduos recolhidos na madeireira a central de geração.
Um estudo realizado em 2012, pelo International Renewable Energy Agency
(IRENA) apresenta os custos das principais matérias primas utilizadas na geração de
energia elétrica, incluindo o valor da biomassa e do seu transporte na Europa.
5

A conversão da moeda foi realizada com base na cotação do dólar comercial do dia 22/06/2016. O
preço da moeda americana equivaleu a R$ 3,3776.
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Figura 14 Custos da biomassa incluindo o valor transporte na Europa. Fonte: IRENA, 2012.

Pela tabela, o valor do frete varia entre 34 e 38 dólares por tonelada de resíduos
de madeira. Convertendo este valor para a moeda brasileira, o preço do transporte do
combustível é equivalente a R$ 114,81 por tonelada transportada.
A quantidade total de resíduos madeireiros disponível para o projeto é de
404.267,336 toneladas por ano. Este valor é resultado da soma das quantidades de
resíduos gerados pelas 69 indústrias madeireiras identificadas na região de Tucuruí –
PA no ano de 2014. Portanto o custo anual com transporte da matéria prima será em
torno de R$ 46.413.932,15. Este valor corresponde a aproximadamente 5,39% do
investimento inicial da planta.
5.2.1.4.
Custos de transmissão
As tarifas de uso de transmissão de energia dependem do local em que a central
de geração está situada. Porém, para efeito de simplificação da análise de custos será
considerado o valor que TOLMASQUIM (2005) utiliza como referência para a tarifa de
transmissão: R$ 2,50 por Megawatt-hora.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tem por objetivo
medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados. (PORTAL
BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2016). A partir desse dado, é possível atualizar
preços de produtos e serviços estabelecidos nos últimos anos.
A atualização dos custos baseou-se no IPCA acumulado de 2005 a 2016, que
alcançou 92,18%. Assim, o preço atual da tarifa de transmissão é estimado em R$
4,80/MWh. Considerando 288.640 MWh, o custo total de transmissão corresponderá a
1.385.472,00 reais.
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5.2.1.5.

Custos financeiros

Como mencionado anteriormente, o emprestimo de recursos financeiros para a
concepção de empreendimentos possui um custo, que é expresso por uma taxa de juros.
O BNDES financia empreendimentos de geração de energia a partir de
fontes renováveis com o objetivo de favorecer a diversificação da matriz energética
nacional (BNDES, 2016).
As linhas de financiamento direcionadas ao setor de energia elétrica dependem
do tipo de empreendimento. Para empreendimentos relativos à energia renovável a taxa
de juros apresenta a seguinte composição, mostrada no Quadro (7).
Quadro 7 Composição da taxa de juros para operações indiretas.
Custo financeiro

TJLP = 7,5% a.a

Remuneração básica do BNDES

1,5% a.a

Taxa de intermediação financeira

0,5% a.a

Remuneração da instituição credenciada

Negociada entre a instituição e o cliente

Fonte: BNDES, 2016.

O calculo da taxa de juros é dado pela soma dos componentes apresentados. O
Banco financia até 80% do valor dos itens financiáveis, sendo o prazo de carência
equivalente a 6 meses. (BNDES, 2016).
Considerando o investimento equivalente a R$ 860.940.000,00 com entrada de
20% deste valor, carência de 6 meses e prazo de operação de 120 meses é possível
realizar uma simulação de financiamento junto ao BNDES, mostrada na Figura (15).
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Figura 15 Simulação do financiamento do BNDES. Fonte: Officina Projetos, 2016.

Na Figura (15), são apresentados os valores das parcelas referentes às
prestações, os custos financeiros, isto é, os juros cobrados e o valor da amortização.
5.2.1.6.

Retorno (PayBack)

Para análise financeira do projeto, considerou-se um empreendimento com
potência de 164 MW sendo o preço do MWh corresponde a R$206,9. Assim, o ganho
pode ser estimado multiplicando a quantidade de MWh pelo preço da energia
comercializada.
288.640 𝑀𝑊ℎ ∗ 206,9 = 59.719.616, 00 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
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De posse desse valor é possível realizar é uma análise simples de PayBack (PB),
em que a taxa de juros não é inserida no calculo, a partir da equação abaixo.

𝑃𝐵 =

860.940.000,00
59.719.616, 00

𝑃𝐵 = 14,41 𝑎𝑛𝑜𝑠

O PayBack indica em quanto tempo se tem o retorno financeiro de um
investimento que pelo cálculo, correspondeu a 14,41 anos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil possui grande potencial referente ao uso da biomassa florestal como
fonte de energia, uma vez que o recurso apresenta-se em abundância no país.
A proposta de um estudo de simulação de uma usina termelétrica utilizando
resíduos madeireiros da região de influência da UHE de Tucuruí- PA revelou o
potencial de aproveitamento desses recursos para fins energéticos. Verificou-se que, as
atividades desenvolvidas pelo setor madeireiro forneceram cerca de 404,26 mil
toneladas de resíduos de madeira no ano de 2014, os quais são capazes de produzir um
potencia elétrica equivalente a 296,46 MW.
Como anteriormente expendido, a principal diferença dos cenários analisados
entre 2004 e 2014 consistiu no número de indústrias madeireiras presentes na região de
interesse, que de 117 passou a ser 68 em 2014. Esta diferença, no entanto, não afetou de
forma significativa no potencial energético, uma vez que a massa total de resíduos
produzida sofreu um decréscimo de apenas 13% em relação a 2004.
Referente à análise comparativa inicialmente proposta no trabalho entre os
sistemas de geração distribuída (GD) e os sistemas de geração centralizada (GC), foi
possível concluir que a melhor configuração para usinas termelétricas no presente
estudo de caso consistiu na geração de energia concentrada em um único ponto. A
justificativa é fundamentada no fato que neste tipo de sistema a capacidade e a
eficiências energética apresentam valores superiores, mais que o dobro, em relação aos
sistemas GD.
Com a atual crise hídrica em algumas regiões brasileiras, as usinas termelétricas
estão sendo acionadas. Estas que deveriam operar como solução emergencial, se
tornaram substanciais para que a demanda de energia elétrica fosse suprida. Entretanto a
geração térmica além de ser altamente poluente, eleva os custos das tarifas de energia
devido ao preço dos combustíveis fósseis.
Infelizmente, com a queda do nível dos reservatórios em decorrência das
mudanças climáticas, um sistema alternativo ao convencional deve ser utilizado para
que o fornecimento de energia seja constante. Neste contexto, é dada a importância da
realização de estudos para o uso da biomassa como combustível em usinas
termelétricas, com o intuito de promover uma geração menos agressiva ao meio
ambiente e que impacte menos nas contas de energia arcadas pela população.
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