CASE - Aproveitamento de BioMassa

Objetivo

Objetivo foi a eliminação, destinação e aproveitamento de excesso de biomassa de
bagaço de cana, gerado em uma usina produtora de açúcar e álcool no interior
paulista.
A referida usina tinha dois problemas para solucionar simultaneamente, descarte do
excesso de resíduo de bagaço de cana, acumulado durante produção de alcool e
açucar, e manter uma atividade produtiva na entre safra , visto que as paradas de
manutenção das entre safras são de períodos curtos e não geram receitas, somente
despesas até a retomada sazonal da produção em plena safra.

Solução proposta e executada
Alteração das três caldeiras geradoras de vapor, sendo efetuada a alteração uma por
cada etapa nos períodos de entressafra, para com isso produzir vapor superaquecido,
com maior eficiência para a eliminação e descarte do excesso de biomassa, por
cogeração de energia elétrica.
O excesso de energia elétrica, produzido no momento de entressafra seria vendido ao
município local com 40.000 habitantes através de um contrato com a CPFL.
Assim que foram feitas as amarração jurídica administrativa e disponibilidade de o
BNDES liberar parte das verbas o projeto se mostraria de grande interesse e alcance
social, visto que acabaria com a sazonalidade do desemprego local, bem como, traria
novos recursos tributários ao município e por consequência desenvolvimento.
O projeto levou 3 anos e seis meses para ser concretizado tendo sido implantado na
última etapa, mais uma turbina gerando no total 5 MVA e tornou a usina
autossuficiente de energia elétrica, bem como o município passou a contar com mais
uma nova fonte de recursos.
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