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RESUMO 
 
 
 
 
A utilização da biomassa para a geração de energia elétrica é, atualmente, uma 
possibilidade de se consubstanciar o paradigma do desenvolvimento sustentável e de 
trazer novas oportunidades de desenvolvimento social e econômico. No âmbito das 
fontes renováveis de energia contempladas pelo Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e no atual contexto de universalização do 
serviço de energia elétrica, a biomassa assume relativa importância a partir das 
vantagens inerentes ao seu aproveitamento energético. As características vitais de 
atender descentralizadamente com recurso disponível localmente; de ser uma fonte 
capaz de gerar emprego e renda no campo, acarretando a inclusão social e a redução 
da pobreza; e de ser abundante, limpa e consistente tecnologicamente, fazem da 
biomassa uma oportunidade importante para o desenvolvimento. Nesse contexto, o 
estado da Bahia, com aproximadamente 9.000 MW de capacidade instalada de 
geração, utiliza a biomassa ainda de maneira marginal, possuindo apenas três usinas 
termelétricas em operação (aproximadamente 110 MW de potência instalada), uma em 
construção (117 MW) e no âmbito do PROINFA não teve nenhum aproveitamento 
selecionado. Sendo um estado essencialmente agrário e, portanto, produtor de 
biomassa passível de ser aproveitada na geração de energia elétrica, faz-se relevante 
entender, dentre as tantas possibilidades advindas do seu uso, a razão da participação 
do aproveitamento da biomassa ser tão pouco representativa.Com o objetivo de 
investigar, as condicionantes e as oportunidades para a geração de energia elétrica no 
estado, de modo a evidenciar as principais barreiras ao seu aproveitamento e delinear 
oportunidades no território baiano, pesquisou-se as tecnologias disponíveis para a 
geração; a dotação do estado em biomassa, ou seja, os tipos encontrados no território 
e que são passíveis de aproveitamento, culminando numa estimativa do potencial de 
geração dessa fonte; a legislação aplicável à biomassa; os mecanismos de incentivo e 
as principais barreiras de cunho institucional-regulatório ao seu aproveitamento. 
Verificou-se que a Bahia possui um potencial de aproveitamento significativo nos dois 
cenários propostos, o que acarreta a necessidade de desenvolvimento de modelos para 
a difusão do seu uso. Ações de planejamento e integração podem contornar as 
dificuldades, assim como políticas e mecanismos de incentivo, além da utilização de 
tecnologias mais eficientes a longo prazo. 
 
Palavras-chave: biomassa, potencial, condicionantes, oportunidades, mecanismos de 
incentivo. 

 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
The use of biomass for power generation is currently a possibility to unify the paradigm 
of sustainable development as well as to bring new chances of social and economic 
development. In the scope of the sources of renewable energy included in the Program 
of Incentive for Alternative Sources of Electric Energy (PROINFA) and in the context of 
universalization of electricity services, biomass has relative importance in respect to its 
inherent advantages for energy exploitation. Having vital characteristics such the 
capability to take care of decentralization with local available resources; being a source 
capable of providing job and income in the field, diminishing social inclusion and 
reduction of poverty; being abundant, clean and technologically consistent makes 
biomass a great opportunity for development. In this context, the state of Bahia, with 
9,000 MW of installed power capacity, still uses biomass in a very marginal way. Being 
itself an essentially agrarian State and therefore, capable of producing biomass that 
could be used to generate electric energy, it is then plausible to explain why its use of 
biomass energy is so small. With the objective of investigating the barriers and 
opportunities presented in the production of electric energy in the State of Bahia in 
regards to the available technologies, the useful types of biomass found in the region, 
the applicable legal e regulation framework  to biomass, the government incentives , it 
was verified that the State of Bahia possess significativel potential for this type of 
exploitation. And thus, planning and integration actions can win the difficulties with more 
efficient technologies which can change the scenario in the long run. 
 
 
KEYWORDS: biomass, potential, barriers, opportunities, government incentives. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente, presencia-se, em termos mundiais, um esforço de desenvolvimento 

tecnológico para consubstanciar o paradigma do desenvolvimento sustentável. Este 

conceito, que conjectura a possibilidade da racionalização do uso dos recursos naturais 

de forma a preservar as oportunidades das gerações futuras, tem sido objeto de muitos 

debates e, assim, a decorrente incorporação da dimensão ambiental no pensar dos 

processos produtivos vem sendo cada vez mais discutida. 

 

As tecnologias denominadas limpas, advindas desse processo, podem ter um 

papel determinante na competitividade das nações nos próximos anos e, assim, esse 

aperfeiçoamento tecnológico torna-se estratégico na busca do desenvolvimento 

econômico e social, nas bases da evolução dessa nova maneira de se produzir. 

 

Nesse contexto, a energia necessária e a forma como ela é produzida e usada 

se faz muito importante. Este insumo primordial deve se inserir cada vez mais de 

maneira sustentável e ambientalmente saudável no processo produtivo. No passado, as 

crises do petróleo que ameaçavam o modelo energético fóssil, através das suas altas 

de preço e da previsão de sua esgotabilidade, impulsionou a pesquisa de alternativas. 

Atualmente, a preocupação com as conseqüências da mudança climática 

proporcionada pela discussão sobre o aquecimento da terra, através da acentuação do 

efeito estufa, também, proveniente do modelo fóssil de geração de energia, contribuiu 

muito para que a busca de outros meios se tornasse ainda mais relevante.  
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Na solução desse desafio, as fontes renováveis de energia vem sendo bastante 

pesquisadas, objetivando a sua viabilidade em todos os aspectos: técnico, econômico, 

social e ambiental. Elas representam um caminho mais positivo que o paradigma fóssil, 

pois mitigam as mudanças climáticas, suscitam o desenvolvimento de inovações e de 

mercados locais, geram empregos, diversificam a matriz energética, contribuem para a 

redução da pobreza, possuem impactos positivos na qualidade de vida e saúde 

(poluição do ar) e ainda estimulam outras atividades produtivas correlatas 

(GOLDEMBERG, 2004). 

 

A diversificação da matriz energética mundial, decorrente desta busca por 

modelos sustentáveis de produção de energia com fontes renováveis, diminui a 

dependência do paradigma de produção de energia a partir de combustíveis fósseis e 

propõe um novo horizonte de exploração tecnológica.  

 

A matriz energética mundial ainda é predominantemente fóssil (ver figura 1), 

segundo dados da Energy Information Administration - EIA. A participação dos 

combustíveis fósseis na geração de energia (carvão mineral + óleo cru + gás natural), é 

de aproximadamente 80,1% em 2003. Quando comparada ao ano de 1989 – ano em 

que a participação das renováveis é ampliada com a inserção da geração solar e eólica, 

além das já existentes (hidroeletricidade, biomassa e geotérmica) -, os combustíveis 

fósseis representam 2,7% a menos, atualmente. Pelo lado das renováveis, sua 

participação na matriz passou de aproximadamente 9,07%, em 1989, para 8,73% em 

2003. Isso significa que apesar do crescimento em termos absolutos, relativamente, a 

sua parcela até diminuiu. Estes dados indicam que a mudança no perfil da matriz, ainda 

é muito lenta e se faz necessária a intensificação de ações que modifiquem esse 

cenário mais rapidamente. Pois, os aspectos ambientais tendem a condicionar cada vez 

mais as decisões sobre como produzir e usar energia, e as mudanças trarão 

significativos efeitos econômicos que devem ser estudados de forma a antecipar os 

benefícios que irão surgir a partir dessas transformações.  
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Vale a pena ressaltar que com a entrada em vigência do Protocolo de Quioto, o 

processo de incorporação dos problemas ambientais e suas mudanças decorrentes se 

acelerarão neste contexto. 

 

Produção Mundial de Energia por Fonte - 2003

80,09%

8,73%
11,18%

Combustíveis fósseis Energia renovável Energia Elétrica Nuclear
 

 
Figura 1.1- Produção Mundial de Energia por Fonte em 2003. 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados do Energy Information Administration1. 

 

Dentre as formas de energia, a eletricidade manifesta-se como um dos principais 

insumos das atividades da vida moderna. Esta forma energética nobre pode fornecer 

energia para um amplo escopo de usos finais. Em pouco mais de 30 anos, o consumo 

nacional de energia elétrica, segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2003, 

passou de 39.668 mil MWh em 1970, para 321.551 mil MWh em 2002, o que 

representa um consumo cerca de 8 vezes maior2. Atender a essa demanda crescente, 

através da expansão da capacidade de geração, adequada à dotação de recursos 

naturais, a aspectos técnicos e socioeconômicos, e ao paradigma do desenvolvimento 

sustentável é um desafio que, atualmente, conta com um leque grande de opções 

tecnológicas e uso de diferentes fontes de energia. 

 

                                                 
1 Disponível na Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb0102.html 
2 Informação a partir de tabela disponível na internet:www.mme.gov.br/bem/tabelas/tabela2_25.htm 
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Os sistemas elétricos, inicialmente, centralizados e compostos por grandes 

centrais e estrutura de linhas de transmissão a longa distância, baseados no fator de 

escala sobre os custos de geração e na inexistência de restrições com relação aos 

impactos ambientais estão sofrendo transformações. Esse modelo, paulatinamente, 

vem dando lugar a outro, de caráter mais descentralizador, com geração de energia em 

menor escala, uso de fontes renováveis e geração distribuída3. 

 

Dentro do escopo de possibilidades para se gerar eletricidade a partir de fontes 

renováveis tem-se a biomassa. De maneira geral, segundo dados da International 

Energy Agency (IEA), em 2003, 14% do consumo final da energia tem como fonte a 

biomassa. Ela pode ser uma fonte de energia muito importante no futuro através da sua 

exploração de forma sustentável e por meio de tecnologias mais modernas 

(YAMAMOTO et alli, 2001). Ainda segundo a IEA, projeta-se que o consumo 

proveniente de biomassa deverá passar de 10 TWh que eram produzidos em 1995 para 

27 TWh em 2020, o que é quase 3 vezes maior num período de 25 anos.  

 

Com o intuito de se gerar energia elétrica, este combustível possui 

características peculiares que o tornam importante neste ambiente. A produção de 

biomassa está intimamente ligada com a área rural, o que nos países em 

desenvolvimento pode gerar empregos (produção, coleta, transporte e armazenamento) 

e, portanto, gerar renda. Assim, pode-se atenuar o aumento populacional dos centros 

urbanos e os problemas dele decorrentes, pois inibiria o êxodo em busca de 

oportunidades de trabalho nos grandes centros urbanos – fenômeno comum no Brasil, 

por exemplo. A produção de biomassa, em níveis locais para uso energético, amplia as 

possibilidades de sua produção e contribui para a diminuição das desigualdades 

regionais à medida que se promove maior integração das áreas rurais no fornecimento 

de combustível para a geração de eletricidade.  

 

                                                 
3 Sistemas de geração de menor potência, localizados mais próximos às cargas e, portanto com 
pequenas linhas ou sem linhas de transmissão, como no caso de sistemas isolados individuais. 
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Este insumo é ambientalmente saudável, pois possui um ciclo quase neutro de 

emissão de dióxido de carbono (CO2), além de ser renovável e contribuir com a 

restauração de terras improdutivas ou degradadas, favorecendo a biodiversidade e a 

fertilização do solo (BEST G.; CHRISTENSEN J., 2003). Vale mencionar que ainda atua 

no seqüestro do dióxido de carbono da atmosfera (fotossíntese) e evita as emissões 

advindas da queima de combustíveis fósseis a partir da substituição do insumo fóssil 

pela biomassa. 

 

Segundo SMIL (1985), o seu potencial de uso nos países tropicais, em que a 

incidência solar é maior e contribui para maior produtividade da biomassa, pode 

contribuir no fornecimento da energia necessária para o desenvolvimento desses 

países com custo mais competitivo, ou seja, tratar do potencial de biomassa é 

transformar as vantagens comparativas (recursos naturais) em propostas de 

desenvolvimento (SACHS, 2002). 

 

O desenvolvimento tecnológico na geração de eletricidade a partir da biomassa 

também se configura numa possibilidade estratégica de desenvolvimento e possível 

exportação de tecnologias. Parafraseando Sachs: “O controle do potencial de biomassa 

nos trópicos dá aos cientistas do terceiro mundo a oportunidade de pular etapas, na 

frente dos países industrializados e assim, o Brasil e outros países tropicais têm todas 

as condições de se tornarem exportadores de sustentabilidade, transformando o 

desafio ambiental em uma oportunidade”.  

 

Além disso, ainda influencia as importações de óleo diesel usado na geração de 

eletricidade – muito comum na região Norte – através de sua substituição por biomassa, 

contribuindo positivamente no Balanço de Pagamentos4. Segundo o Balanço 

                                                 
4 O balanço de pagamentos é o registro estatístico de todas as transações – fluxo de bens e direitos de 
valor econômico – entre os residentes de uma economia e o restante do mundo, ocorridos em 
determinado período de tempo. (Banco Central do Brasil, 
http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg152p.htm). 
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Energético Nacional, de 2003, o Brasil importou aproximadamente 16,3%5 do óleo 

diesel que consumiu em 2002. 

 

A biomassa, também, pode fornecer energia elétrica no meio rural utilizando 

resíduos de plantações e madeira para comunidades remotas desprovidas de energia 

elétrica da rede convencional. Há ainda um número muito grande de pessoas no mundo 

sem energia elétrica, o que confere a esse contingente poucas oportunidades de 

desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida. Segundo Green (2002), há cerca 

de dois bilhões de pessoas sem energia elétrica. Em relação ao Brasil, de acordo com a 

ANEEL6, segundo dados do Censo 2000 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE), existem 2,5 milhões de domicílios brasileiros sem energia elétrica, 

aproximadamente 4 milhões de habitantes. A geração descentralizada por sistemas de 

geração de menor porte movidos a biomassa é uma possibilidade de suprir essas 

comunidades.  

 

Com a crise energética vivenciada pelo Brasil em 2001/2002, o modelo calcado 

predominantemente na hidroeletricidade mostrou sua vulnerabilidade implicando em 

limitações de ordem produtiva e de desenvolvimento econômico, de maneira que as 

alternativas a esse modelo e sua possível relação de complementaridade no 

suprimento devem ser investigadas.  

 

A diversificação da matriz energética através da aplicação de outras tecnologias 

no provimento de energia elétrica, neste contexto, deve ser incentivada por 

mecanismos regulatórios e políticas públicas, sobretudo em relação às fontes 

renováveis, mantendo o caráter ambientalmente menos impactante da matriz 

energética nacional. 

 

A partir da lei n° 10.438 de 26 de abril de 2002, em que foi instaurado o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), há uma mudança substancial 

                                                 
5 Informação a partir de tabela disponível na internet:www.mme.gov.br/bem/tabelas/tabela2_16.htm 
6 http://www.aneel.gov.br/224.htm 
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de postura política em relação às fontes renováveis. O programa garante a compra da 

energia gerada pelos empreendimentos do programa durante 20 anos em que será 

contratado um total de 3300 MW, sendo 1100 MW para cada uma das fontes 

contempladas (Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s).  

 

Iniciativas como essa, aliadas a outros mecanismos e subsídios orientados 

nesse sentido, favorecem o suprimento e o aproveitamento das potencialidades 

energéticas. No caso da biomassa, o país possui experiência predominantemente no 

uso do bagaço da cana, através da co-geração. A madeira, o biogás e a casca de arroz 

também já são utilizados e há uma discussão atual muito grande em torno do programa 

para o biodiesel7, que pode alavancar a economia das regiões mais pobres do Brasil, 

através do plantio de culturas oleaginosas adaptáveis às condições do solo, fornecendo 

combustível para o setor de transportes e, também, para a geração de energia elétrica. 

 

No contexto do PROINFA, o estado da Bahia não teve nenhum aproveitamento 

de biomassa selecionado, de forma que uma avaliação acurada do potencial energético 

dessa fonte no estado e uma investigação das razões do não aproveitamento do seu 

potencial se colocam como objetivos desta dissertação de mestrado. A implementação 

de políticas energéticas eficientes e o seu planejamento dependem do conhecimento 

das peculiaridades da dotação do estado em biomassa e dos aspectos tecnológicos. Os 

benefícios que podem advir do uso da biomassa são muitos e as mudanças por ela 

propiciadas devem ser potencializadas. 

 

Para tanto, esta dissertação está dividida em 5 capítulos. No primeiro capítulo, 

faz-se a introdução, em que se apresentam sua justificativa e objetivos. O segundo 

capítulo trata do estado da arte da tecnologia de aproveitamento da biomassa para a 

                                                 
7 Combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, sucedâneo ao óleo diesel mineral, 
constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos da reação de 
transesterificação de qualquer triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol, 
respectivamente. (PARENTE, 2003). 
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geração de energia elétrica com o intuito de contextualizar e apontar as tecnologias 

mais usadas ou passíveis de uso.  

 

A disponibilidade, o potencial, as condicionantes e oportunidades para a geração 

de eletricidade no estado da Bahia são objeto de estudo do terceiro capítulo.  

 

O quarto capítulo versa sobre a questão institucional regulatória dos 

aproveitamentos da biomassa. Neste, serão apresentados os principais pontos da 

legislação e os mecanismos de incentivo. 

 

Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões deste estudo. 
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2 O USO DE BIOMASSA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
 

 

Este capítulo trata dos principais aspectos tecnológicos para a utilização da 

biomassa para a geração de energia elétrica. Assim, faz-se um apanhado geral das 

tecnologias mais importantes, mostrando seus principais elementos, apresenta-se em 

que nível de desenvolvimento tecnológico está esse aproveitamento energético e as 

experiências mais relevantes. Essa contextualização é importante para poder se tratar 

as condicionantes e as oportunidades da sua utilização para a geração de eletricidade 

na Bahia. 

 

 

2.1 BIOMASSA: DEFINIÇÃO 

 

 

Segundo Nogueira (2000), biomassa é um termo que engloba a matéria vegetal 

gerada através da fotossíntese e seus derivados, como resíduos florestais, agrícolas, 

resíduos animais e a matéria orgânica contida em resíduos industriais, domésticos, 

municipais e etc. Em suma, consiste em toda essa matéria orgânica, que pode ser 

utilizada como combustível para fornecer energia. Este insumo contém energia química 

provinda de transformação energética da radiação solar e essa energia pode ser 

liberada através da combustão diretamente, ou convertida em outras fontes de energia 

através de processos tecnológicos diversos (NOGUEIRA, 2000). 
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Com esse conceito, pode-se ter dimensão do amplo leque de tipos de biomassa 

que pode ser empregado. A biomassa, de acordo com a origem de sua matéria, 

segundo Nogueira (2000), pode ser dividida em três grandes grupos: 

 

(i) Madeira – Neste grupo está a lenha, que pode ser derivada de florestas 

naturais ou de plantações energéticas, enfatizando o manejo de forma 

sustentada. Também, são considerados os resíduos de atividades 

industriais como galhos não-aproveitados de serrarias e da indústria de 

Papel e Celulose e pode-se incluir, também, o carvão vegetal, o licor 

negro (subproduto derivado da indústria de papel e celulose, a partir de 

processos de soda e sulfato – é também chamado de lixívia celulósica) e 

o metanol (álcool metílico); 

 

(ii) Resíduos Agrícolas e Oleaginosas – Neste item estão inseridos a 

biomassa resultante de culturas anuais como, por exemplo, cana-de-

açúcar, arroz, café e outras.  Trata-se dos resíduos da colheita e do 

processamento dessas culturas, as palhas, cascas e folhas. Com a 

produção de bioóleos – óleo combustível derivado de plantas oleaginosas 

– a cultura do dendê, buriti, babaçu, mamona, soja, girassol e outras 

podem ser incluídas, além dos produtos que auxiliam as atividades 

agrícolas como esterco; 

 

(iii) Resíduos Urbanos – Constituem-se de lixo e a parte orgânica de águas do 

esgoto. 

  

Após a classificação, vale ressaltar que alguns aspectos da biomassa são 

importantes para a sua utilização com fins energéticos: 

 

- Composição química elementar: 

Refere-se ao conteúdo percentual em massa dos principais elementos da 

biomassa (Carbono, Hidrogênio, Enxofre, Oxigênio, Nitrogênio e Cinzas – 
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Potássio, Fósforo e Cálcio). Normalmente, é calculado com base na 

matéria seca, sem considerar a presença de água.  

 

- Composição química imediata: 

Refere-se ao conteúdo percentual do carbono fixo ou coque (fração de 

carvão após o aquecimento da amostra), dos materiais voláteis (facilidade 

de queima), cinzas e umidade em relação à massa do combustível. 

 

- Teor de umidade: 

Consiste na quantidade de água na biomassa. Essa quantidade pode ser 

avaliada pela diferença entre os pesos de uma amostra, antes e logo após 

ser submetida à secagem. Ele pode ser calculado para duas bases (seca 

ou úmida): 

- Base seca: 

Hs = Peso da água no material combustível/Peso total do combustível 

seco 

- Base úmida: 

Hu = Peso da água no material combustível/Peso total do combustível 

úmido 

 

- Poder calorífico: 

Consiste na quantidade de calor liberado na combustão completa de uma 

unidade de massa ou de volume de um combustível. O poder calorífico 

pode ser definido em inferior e superior. O poder calorífico inferior (PCI), 

ao contrário do superior (PCS), não considera o calor latente de 

condensação presente nos produtos da combustão. Simplificadamente, o 

PCI se refere ao calor efetivamente possível de ser utilizado nos 

combustíveis (NOGUEIRA, 2000). 
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A partir dessas características pode-se inferir da biomassa o quanto é mais ou 

menos poluente, fácil de ser usada e energética. A título ilustrativo, na tabela abaixo 

mostra-se o poder calorífico inferior de alguns tipos de biomassa. Da tabela, é possível 

afirmar que as florestas energéticas podem fazer uso dos tipos de biomassa de maior 

poder calorífico de maneira a representar uma vertente mais eficiente de geração. 

 

Tabela 2.1 - Poder Calorífico Inferior de diferentes tipos de biomassa (base seca). 

Tipo de Biomassa PCI (kcal/kg)

Carvão de Lenha 7355,0

Carvão de Resíduos Agrícolas 6137,1

Pinheiro 4776,0

Eucalipto 4632,7

Casca de Coco 4537,2

Sabugos de Milho 4489,4

Ramas de Algodão 4370,0

Bagaço de Cana 4131,2

Casca de Arroz 3844,7

Esterco 3247,7

Casca de Café 3199,9
FONTE: Elaboração própria a partir de NOGUEIRA (2000). 
NOTA: Os valores originais foram convertidos para kcal/kg. 

 

Para o aproveitamento energético da biomassa na geração de energia elétrica, 

normalmente, é utilizado algum processo de preparação ou de transformação, com o 

intuito de otimizar a operação. Ou seja, a fim de adequar a biomassa para o seu uso 

final desejado ou de se obter um combustível mais homogêneo, faz-se necessário o 

uso de alguns processos.  
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2.2  PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Os principais processos que permitem o aproveitamento energético da biomassa 

estão classificados da seguinte maneira: físicos, termoquímicos e biológicos. Convém 

ressaltar que, nesta seção, de acordo com o escopo do trabalho, as principais 

tecnologias serão apenas introduzidas ou descritas brevemente. As informações mais 

relevantes, neste âmbito, serão descritas na seção de estado da arte da tecnologia. Em 

termos gerais, a figura 2.2 apresenta os principais processos e seus produtos 

resultantes (combustíveis intermediários ou energia para uso final). 

 

Vale ressaltar que além dos processos enumerados, há um processo químico 

que está sendo muito mencionado em função da ênfase no uso de biodiesel, que é o 

processo de transesterificação. Apesar desse combustível ter como grande nicho de 

mercado o uso no setor de transporte, pode-se ainda ser utilizado em grupos geradores 

diesel para se gerar energia elétrica.Tal processo será melhor elucidado adiante. 
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Figura 2.1 – Principais processos e seus produtos. 

FONTE: Elaboração própria a partir de NOGUEIRA (2000). 

 
 
 
2.2.1 Processos Físicos 
 

 

Consiste num processo em que não há produção de energia. Essa 

transformação se dá com o objetivo de otimizar o aproveitamento do recurso. O aspecto 

Processos Físicos 

Densificação (secagem) 

Redução Granulométrica 

 Prensagem Mecânica

Pellets, Briquetes 

Aparas

Óleo Vegetal 
 

Processos Termoquímicos 

Calor, Gases a altas temperaturas 

Gás Combustível 

Gases Combustíveis 
Líquidos (alcatrão, ácido pirolenhoso, bioóleos) 
Sólidos (Carvão Vegetal) 

Queima Direta 
Combustão 

Gaseificação 

Pirólise 

Bioóleos  Liquefação 

Processos 
Biológicos 

Fermentação 

Digestão Anaeróbia 

Etanol 

Biogás 
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relevante desses processos é que eles têm relação direta com o custo da biomassa a 

ser utilizada para produzir energia elétrica e, assim, esses custos influenciam a 

viabilidade dos empreendimentos que usarão este insumo.  

 

As principais soluções adotadas para a viabilização do seu uso estão descritas 

abaixo e podem ser usadas, também, de maneira combinada: 

 

(i) Secagem: 

 

A umidade diminui a temperatura da combustão, dificulta a ignição do 

combustível, além de consumir parte da energia liberada (umidade evaporada). Para 

contornar essas dificuldades faz-se o uso da secagem. Ela pode ser feita de 

maneira natural ou por meio de secadores. A natural consiste na biomassa 

armazenada sob condições adequadas de circulação de ar, de clima e de material, 

assim ela atinge, num período de 2 a 3 meses, umidade final entre 15 e 20% em 

base úmida (NOGUEIRA, 2000). Os secadores permitem reduzir esse tempo, 

mesmo em períodos úmidos ou chuvosos. Especificamente, a maioria dos sistemas 

de combustão requer que os combustíveis tenham menos de 50-60% de umidade e 

nos gaseificadores, ela afeta a composição e o poder calorífico do gás obtido, 

recomendando-se uma faixa de 10-20% de umidade para o combustível a ser 

utilizado. Estes processos serão melhor elucidados nas seções a seguir. Segundo 

Nogueira, por exemplo, a lenha recém-cortada e o bagaço de cana na saída das 

moendas apresentam aproximadamente 50% de umidade. 

 

(ii) Redução Granulométrica: 

 

Alguns sistemas de utilização de biomassa requerem que ela se apresente em 

tamanhos bem definidos para se conseguir boas condições de operação e alto 

rendimento. Por exemplo, alguns equipamentos são mais eficientes a partir do uso 

de pedaços de biomassa com dimensões entre 5 e 10 cm. Daí, quando se tem uma 

biomassa bruta de maior tamanho, é necessário diminuir através de retalhadores, 
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moinhos, cortadores ou trituradores.  O que vai definir o equipamento a ser utilizado 

para a redução granulométrica é o tipo de biomassa empregado. 

 

(iii) Densificação: 

 

Devido à baixa densidade de alguns tipos de biomassa como resíduos agrícolas 

e agroindustriais (casca de arroz, bagaço de cana, serragem, cavacos de madeira e 

etc.), esses insumos passam por uma densificação a fim de se contornar as 

dificuldades relativas ao transporte, a manipulação e o armazenamento. A biomassa 

prensada recebe o nome de Pellets ou Briquetes que, após um processo 

envolvendo ações combinadas de calor e pressão, apresentam tamanhos entre 10 e 

30 cm e densidade de aproximadamente 1100 a 1300 Kg/m3 de biomassa 

(NOGUEIRA, 2000). Para a execução desta técnica, existem vários tipos de prensa.  

A prensagem mecânica também pode ter como subproduto o óleo vegetal.  Neste 

outro processo, as sementes são desidratadas e levadas para prensas em que se 

obtém o óleo e após a sua extração os resíduos ainda podem ser usados como 

ração para animais, por exemplo.                                                    

 

Em suma, a partir do conhecimento dos elementos de caracterização da 

biomassa e dos processos de transformação, o que se busca são combustíveis de fácil 

uso, baixo custo por unidade energética gerada e nível de impacto ao meio ambiente 

aceitável. 

 

 

2.2.2 Processos termoquímicos 
 

 

De maneira geral, o leque de tecnologias de conversão da biomassa em energia 

elétrica, de acordo com MUYLAERT (2000), pode ser classificado em dois tipos de 

processos tecnológicos: 



  33 

  
 

(1) Tecnologias baseadas no uso da biomassa na sua forma primária: 

correspondem a instalações baseadas em ciclos de potência a vapor, em 

que a queima direta pode ser feita exclusivamente usando biomassa ou 

junto com um combustível fóssil, processo denominado co-firing. 

 

(2) Tecnologias que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos derivados da 

biomassa: Instalações de gaseificação, pirólise integradas a turbinas a gás, 

motores de combustão interna e etc. 

 

Inicialmente, pode-se afirmar, segundo MUYLAERT (2000), que a via tecnológica 

que se utiliza dos derivados da biomassa possui vantagens potenciais sobre a outra, 

devido a maior eficiência de conversão proporcionada pelo emprego de outros 

dispositivos como motores de combustão interna, turbinas a gás e outros que serão 

elucidados mais adiante. Segue na figura abaixo esquema das principais alternativas 

tecnológicas para geração de eletricidade, segundo NETO (2001): 

Biomassa

Combustão Direta Gaseificação Pirólise Processo  de Conversão

Vapor Gases
De Combustão

Gás Gás Líquido Produto Intermediário

Turbinas
a Vapor

Turbinas
a Gás

Motores Alternativos
A Combustão Interna

Turbinas
a Gás

Motores Alternativos
A Combustão Interna Máquinas Motrizes

Eletricidade  
 

Figura 2.2 - Alternativas Tecnológicas para a Geração de Eletricidade a partir de Biomassa. 

FONTE: Elaboração própria a partir de NETO, 2001.  
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O esquema do autor não contempla alguns dos processos vistos na figura 2.2 

apresentada anteriormente, mas é interessante para perceber os equipamentos 

posteriores que podem ser usados para a geração de eletricidade. 
 
 
2.2.2.1. Combustão 

 

 

Apesar da combustão de biomassa, ou queima direta ser predominantemente 

usada com a finalidade de cozimento diário de alimentos, esse processo pode ter como 

fim à geração de eletricidade a partir de um processo com maior conteúdo tecnológico.  

Essa tecnologia para a geração de eletricidade é a mais antiga e a mais 

difundida comercialmente, tratada comumente como a forma convencional. 

Fundamentalmente, utiliza-se madeira e os mais diversos resíduos agroindustriais como 

a casca de arroz, de coco, de castanha de caju, de dendê, babaçu, o bagaço de cana-

de-açúcar e etc. Além disso, existe a possibilidade de se queimar a biomassa junto com 

um combustível fóssil - processo  denominado de co-firing.  

 

De forma geral, segundo Nogueira, a reação de combustão de biomassa pode 

ser representada pelo seguinte esquema: 

 
Biomassa + Ar = CO2 + SO2 + H2O + N2  + O2  + CO + H2 + CH4 + fuligem + cinzas 

 

Vale ressaltar que devido ao fato da biomassa ter um conteúdo de enxofre muito 

baixo, a porcentagem de SO2 é bastante pequena, considerada desprezível de forma 

que ela é tratada como uma fonte ambientalmente limpa. A fuligem é o resultado sólido 

da combustão incompleta, enquanto que as cinzas consistem na fração mineral não 

combustível da biomassa. Na seção sobre impactos ambientais o efeito da utilização da 

biomassa ao meio ambiente será mais detalhado. 
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A biomassa é normalmente queimada em caldeiras ou geradores de vapor para 

se ter a geração de energia elétrica. Nelas, a queima de biomassa proporciona a 

produção de vapor que é revertida em produção de potência mecânica ou elétrica 

mediante turbinas a vapor. Posteriormente, esse vapor de escape pode ainda ser 

empregado, o que se conhece como cogeração, ou que ainda pode ser definido como a 

geração de energia térmica e mecânica a partir de uma mesma fonte primária 

(COELHO, 1999). Na busca de maior eficiência, a elevação dos parâmetros do vapor 

(pressão e temperatura) permite aumentar a eficiência durante a geração de 

eletricidade num ciclo de cogeração. Em suma, a cogeração é um arranjo que através 

do aproveitamento do calor residual eleva a eficiência global de aproveitamento do 

combustível. Segundo NETO (2001), este ciclo pode ter dois tipos de configuração: 

 

- Configuração Topping (em português, denominado montante): 

O combustível é queimado, inicialmente, numa máquina térmica para a 

produção de potência mecânica ou energia elétrica e o calor rejeitado é 

utilizado sob forma de calor útil em um processo. 

- Configuração Bottoming (jusante): 

Nesta configuração, a energia térmica rejeitada dos processos industriais, 

através de gases é aproveitada em caldeiras recuperadoras para gerar vapor. 

Este vapor será usado como fluido de acionamento em um turbogerador para 

gerar energia mecânica e energia elétrica. 

 

A título ilustrativo, nas caldeiras modernas, é comum a produção de vapor a 

pressões de 7-14 Mpa e temperaturas na faixa de 500-5500 C. A geração máxima de 

vapor varia de 35 t/h, nas caldeiras mais simples, até 550 t/h nas mais avançadas 

(NOGUEIRA, 2000). A figura abaixo mostra um esquema comum de cogeração de 

maneira simples: 
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Figura 2.3 – Esquema Simplificado de Cogeração. 

FONTE: Elaboração própria a partir de CEPEL (2000). 

 

A exemplo de possibilidades de emprego dessa tecnologia, algumas indústrias 

que possuem dependência térmica da biomassa representam possibilidades para a 

geração de eletricidade. Abaixo são enumeradas algumas delas: 

 

- Plantas produtoras de polpa de celulose e engenhos de açúcar (bagaço, licor 

negro e cascas são os principais combustíveis); 

- Plantas de processamento de café e arroz, em que combustíveis como lenha, 

cascas de café e arroz são responsáveis pelo ar quente com fins de secagem 
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e pelo calor para a geração de energia elétrica que exige o beneficiamento 

dos grãos; 

- Indústria de cerâmica vermelha, onde a lenha é usada para a queima de 

tijolos e telhas; 

- Indústrias, como a de suco de laranja, localizadas próximas a regiões 

canavieiras, em que o bagaço é usado; e 

- A indústria siderúrgica no uso do carvão vegetal. 

 

A disponibilidade de biomassa de baixo custo é imprescindível para a 

viabilização da geração de eletricidade para os segmentos supracitados. As que 

utilizam resíduos possuem a vantagem de ter o custo de produção da biomassa 

reduzido, pois eles geralmente possuem valor econômico muito baixo e também 

podem representar um custo adicional no processo produtivo devido ao custo de sua 

disposição final. A atividade industrial, que possui resíduos passíveis de serem usados 

na geração, tem como fatores que influenciam o custo deste insumo: a coleta, o pré-

tratamento, o armazenamento e o custo oportunidade de se usar este resíduo em outra 

atividade. 

 

Segundo dados do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL – (2002), 

embora a tecnologia de combustão por queima direta seja bastante difundida e 

desenvolvida, ela não garante uma ampla utilização da biomassa devido a dois fatores: 

- O ciclo de vapor para parâmetros de operações comuns em caldeiras para 

biomassa apresenta uma eficiência aproximada de 15 - 28%, considerada 

baixa. A baixa eficiência é resultante das baixas pressões e temperaturas 

com que o vapor é gerado, das baixas eficiências das turbinas a vapor 

empregadas e das baixas eficiências dos geradores de vapor utilizados. 

 

- A sazonalidade anual da maioria dos tipos de biomassa empregada não 

justifica o investimento em instalações com altos parâmetros de vapor, o que 

permitiria o aumento de eficiência do ciclo. A comercialização em larga escala 

da energia provinda da biomassa é prejudicada por essa sazonalidade.  
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Na busca por eficiência, os denominados ciclos combinados se tornaram uma 

vertente bastante promissora. Esse arranjo é definido como uma termoelétrica 

constituída por dois ou mais ciclos termodinâmicos em uma mesma planta com a 

finalidade de geração de energia elétrica, segundo NETO (2001). A utilização de 

turbinas a gás juntamente com turbinas a vapor, atualmente, é um tipo de ciclo 

combinado que vem alcançando ampla aplicação. De acordo com NETO (2001), a 

eficiência global (térmica e elétrica) passa da média de 30% do ciclo simples e atinge 

valores entre 55 e 60% em ciclos combinados comerciais. 

 

 

2.2.2.2 Gaseificação 

 

 

A gaseificação é a conversão de um combustível sólido ou líquido em gasoso. 

Neste caso, a biomassa é transformada em gás combustível, através de sua oxidação 

parcial a temperaturas elevadas (NOGUEIRA, 2000). Esta conversão é realizada em 

vários tipos de reatores, denominados gaseificadores. 

 

O gaseificador é definido como um reator químico alimentado com combustível 

sólido ou líquido e com uma quantidade controlada de ar forçada para dentro do 

equipamento. Segundo NETO (2001), parte do insumo entra em combustão como em 

uma fornalha qualquer e a característica principal da gaseificação é que o fornecimento 

de ar controlado de forma a evitar que a combustão se estenda por toda a carga. A 

partir da queima de parte da carga libera-se a energia que é usada na degradação 

química e na gaseificação do resto do material. 

    

A gaseificação de combustíveis possui o objetivo de produzir um combustível 

gasoso com melhores condições de transporte, eficiência de combustão e que também 

possa servir de matéria-prima para outras atividades. O gás derivado desse processo é 

chamado de gás pobre ou “producer gás”. De acordo com NETO (2001), essa mistura 

de gases apresenta baixo poder calorífico, entre 1.080 e 1.430 Kcal/Nm3, 
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correspondente a aproximadamente 10% do poder calorífico do gás natural8 e os 

projetos mais recentes têm produzido gás com poder calorífico de até 30% do poder 

calorífico do gás natural. 

 

Os principais componentes deste gás são o monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, hidrogênio e dependendo das condições, metano, hidrocarbonetos leves, 

nitrogênio e vapor d’água. As proporções variam de acordo com as condições do 

processo (uso de ar ou oxigênio na oxidação). 

 

Pode-se usar como agente de gaseificação ar, vapor d’água, hidrogênio e 

oxigênio. No caso do uso de oxigênio, o gás produzido apresenta maior poder 

calorífico, pois se reduzem as perdas de energia associadas à presença de gases 

inertes, como é o caso do nitrogênio que constitui cerca de aproximadamente 80% do 

volume do ar atmosférico. Todavia, o alto custo do uso do oxigênio é uma limitação a 

essa alternativa (CENBIO, 2002). De forma introdutória e em termos teórico e 

ilustrativo, o processo de gaseificação de biomassa pode ser dividido em várias etapas: 

 

1. Etapa de Pirólise ou decomposição térmica – desenvolve-se a 

temperaturas próximas a 600°C. 

2. Oxidação de parte do carbono fixo do combustível - constitui  a fonte de 

energia térmica para o processo de volatilização e gaseificação: 

C + ½ O2 = CO 

C + O2 = CO2 

3. Gaseificação propriamente dita – inclui reações heterogêneas entre os 

gases e o coque residual e as reações homogêneas entre os produtos já 

formados: 

- Reações Heterogêneas: 

C + CO2 = 2 CO 

C + H2O = CO + H2 

                                                 
8 A unidade Kcal/Nm3 é definida como o volume de gás medido nas condições de referência (condições 
normais), isto é, 1 atmosfera de pressão e temperatura de 0°C. 
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C + 2 H2 = CH4 

- Reações Homogêneas: 

CO + H2O = CO2 + H2 

CH4 + H2O = CO2 + 3 H2 

4. Craqueamento do alcatrão – consiste na destruição térmica das moléculas 

dos compostos que formam o alcatrão e tem como resultado a obtenção 

de CO, CO2, CH4 e outros gases: 

Alcatrão + Vapor + Calor = CO + CO2 + CH2 

5. Oxidação parcial dos produtos da Pirólise 

 

 

A. Tipos de Gaseificadores 
 

 

Segundo o CENBIO (2002), os principais tipos de gaseificadores foram 

idealizados e desenvolvidos a fim de se adequar às características da matéria prima e 

às necessidades de gás. De acordo com Nogueira (2000), os gaseificadores de 

biomassa são caracterizados como equipamentos de grande diversidade tecnológica e 

que, portanto, podem ser classificados de muitas maneiras, seguindo alguns 

parâmetros: 

 

- De acordo com o poder calorífico do gás produzido: 

(i) Gás de Baixo Poder Calorífico – Até 5MJ/Nm3; 

(ii) Gás de Médio Poder Calorífico – de 5 a 10 MJ/Nm3; 

(iii) Gás de Alto Poder Calorífico – de 10 a 40 MJ/Nm3. 

- Segundo o tipo de agente de gaseificação: 

(i) Ar; 

(ii) Vapor d’água; 

(iii) Oxigênio; 

(iv) Hidrogênio (Hidrogaseificação). 

 



  41 

  
 

- Quanto à pressão de trabalho: 

(i) Baixa Pressão (atmosférica); 

(ii) Pressurizados (até 6Mpa, 59,2 atm) 

- Segundo a natureza da biomassa: 

Resíduos agrícolas; resíduos urbanos (lixo); resíduos industriais; 

biomassa em Pellets e etc. 

 

Atualmente, os gaseificadores em comercialização ou em desenvolvimento são 

classificados em dois tipos: Gaseificadores de Leito Fixo e Gaseificadores de Leito 

Fluidizado ou Circulante. Os gaseificadores de leito fixo são divididos em dois grandes 

subgrupos que são os de circulação de gases contracorrente (contrafluxo) e os de 

circulação de gases concorrente (fluxo direto). 

 

Segundo o CENBIO (2002), os gaseificadores de leito fixo representam a grande 

maioria dos gaseificadores em operação ou em construção no mundo, cerca de 77,5% 

dos projetos. Quanto aos de leito fluidizado ou circulante, eles representam 20% dos 

projetos e os 2,5% restantes são de outro tipo. Pode-se inferir que essa quantidade 

expressiva de experiências no uso do gaseificador de leito fixo lhe dá a possibilidade de 

conseguir ainda maior eficiência no processo de desenvolvimento tecnológico. 

 

O detalhamento tecnológico de cada tipo de aplicação dos diferentes tipos de 

gaseificadores foge do escopo do objetivo deste trabalho e sendo assim, esta seção 

deve-se ater a fazer uma comparação sumária entre estes tipos evidenciando as 

vantagens e desvantagens de cada aparato. 
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B. Comparação entre os diferentes tipos de gaseificadores 
 

 

Comparativamente, os gaseificadores de circulação de gases contracorrente9 e 

concorrente10 são unidades mais simples e mais baratas que as de leito fluidizado. Os 

gaseificadores contracorrente apresentam elevada eficiência térmica, chegando a 

1300°C de temperatura na zona de combustão e 400°C de temperatura de saída dos 

gases. Assim, o conteúdo de alcatrão é encontrado em níveis elevados, especialmente 

se a biomassa a ser gaseificada for úmida. O poder calorífico do gás resultante é um 

pouco maior, mas devido ao alto conteúdo de alcatrão, faz-se à limpeza dos gases e a 

eficiência energética global do processo se reduz.  

 

Os gaseificadores contracorrente são caracterizados pela simplicidade 

operacional e facilidade de gaseificar materiais de elevado teor de água e material 

inorgânico, como o lodo residual do tratamento de esgotos (CENBIO, 2002).  

 

Já no gaseificador concorrente (queima alcatrão) há uma degradação térmica 

dos alcatrões formados e daí resulta um gás limpo, porém com menor poder calorífico 

que os obtidos nos equipamentos contracorrente. Devido à ausência de alcatrões, a 

limpeza dos gases não é necessária e isso resulta na elevação da eficiência global do 

processo. Segundo NETO (2001), o fator limitante deste equipamento é o teor de 

umidade aceitável para o processo, cujo limite superior está na faixa dos 30%, de forma 

que se faz indispensável o uso da secagem na biomassa que estiver com umidade 

além desse percentual. Nas unidades pequenas de geração, essa pré-secagem não é 

tão inconveniente, mas no caso de unidades de maior porte, que exigem o manuseio e 

a estocagem de milhares de toneladas mensalmente, esse processo deve ser 

considerado como parte integrante da gaseificação.  

 

                                                 
9 Refere-se ao fato do combustível ser alimentado pelo topo e descer em contracorrente ao agente 
gaseificante. 
10 Neste gaseificador, o ar e o gás fluem para baixo assim como o combustível, todos na mesma direção. 
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Outro problema destes gaseificadores é a necessidade de uniformidade 

granulométrica da biomassa e a limitação na capacidade. Nestes equipamentos, as 

dimensões do combustível devem ser relativamente homogêneas e inferiores a 100 

mm, a fim de garantir o movimento descendente da biomassa no reator (Nogueira, 

2000) e também se verifica um consumo maior de ar de gaseificação.  

 

Quanto à limitação de capacidade, ela se deve a dificuldade de 

desencrostamento nos gaseificadores, especialmente nos do tipo concorrente, cujo 

diâmetro no interior do reator sofre uma restrição para se elevar as temperaturas de 

forma homogênea permitindo o craqueamento do alcatrão. 

 

O gaseificador de leito fluidizado é mais complicado de operar que os anteriores 

e são empregados na sua maior parte em instalações de maior porte. Neste reator, há a 

formação de um leito de biomassa em suspensão produzido por efeito do fluxo de ar 

forçado através de uma grelha distribuidora. De acordo com NETO (2001), a biomassa 

é alimentada em dimensões reduzidas para permitir a fluidização. A temperatura de 

operação é de cerca de 900°C e os alcatrões e os voláteis são destruídos 

termicamente, tendo como resultado um gás limpo, mas não totalmente. O gás 

produzido apresenta carbono não queimado e parte das cinzas contidas originalmente 

no combustível. 

 

Este equipamento possui concepção mais moderna que os anteriores. 

Atualmente, é objeto de estudos intensos e apresenta expectativas promissoras 

concernentes ao fato de ser de fácil adaptação a utilização de combustíveis como 

bagaço de cana e a casca de arroz, ambos baratos, disponíveis e de gaseificação difícil 

pelos métodos tradicionais devido às características de umidade, granulometria e baixa 

densidade (NETO, 2001).  

 

Ele também é reconhecido por ser mais flexível com relação ao combustível 

usado, porém as dimensões máximas têm se situado em torno de 5 e 10cm. Essa 

flexibilidade em relação ao combustível, em que se pode utilizar biomassa de 
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granulometria fina e de baixa densidade (maioria dos resíduos agroindustriais) e a 

facilidade de desencrostamento, permite que os gaseificadores de leito fluidizado sejam 

utilizados em aplicações de maior capacidade. Este tipo de gaseificador é o mais 

indicado para instalações maiores, atingindo potências de até 25 MW e com propostas 

de projetos em torno dos 100 MW. 

 

Os sistemas de leito fluidizado tanto podem ser atmosféricos como 

pressurizados. Estes são mais sofisticados tecnologicamente e permitem dispor de 

instalações mais compactas, todavia ainda possui problemas não resolvidos. Os 

sistemas atmosféricos já possuem operação comercial conhecida, enquanto os 

pressurizados ainda em desenvolvimento devem em breve alcançar esse nível 

tecnológico. 

 

Na gaseificação, duas propriedades da biomassa podem interferir no 

desempenho do processo. A primeira é a umidade, pois ela determina a quantidade de 

vapor d’água resultante no gás produzido, o que reduz o seu poder calorífico, ou seja, 

quanto maior a quantidade de vapor d’água, menor a quantidade de calor útil disponível 

no gás. O grau de umidade, segundo NETO (2001), varia entre 10% e 60% e convém 

se trabalhar com umidade entre 20% e 30% para se obter um bom desempenho das 

instalações. A outra propriedade é o teor de cinzas, pois os gaseificadores disponíveis 

não processam combustíveis que apresentam alto teor e, assim, as altas temperaturas 

no interior do gaseificador fundem as cinzas que depois se solidificam causando 

entupimentos. 

 

De forma geral, o gás proveniente dos reatores é passível de combustão, 

segundo Nogueira (2000), mesmo em câmaras de combustão de geradores de vapor e 

motores de combustão interna projetados para combustíveis líquidos e gasosos 

derivados de petróleo, sem grandes modificações no equipamento e na eficiência. Em 

outras palavras, é possível usar biomassa no lugar de fósseis sem muitos custos 

adicionais. 
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Utilizando o gás da biomassa diretamente em motor de combustão interna, pode-

se realizar a geração de eletricidade em pequena escala e sem a necessidade de um 

ciclo de vapor, cuja simplicidade de operação e manutenção se adequa mais a 

sistemas isolados se configurando como uma opção competitiva neste contexto. Isto 

confere ao processo de gaseificação a versatilidade de se usar tanto motores de 

combustão interna como turbinas a gás. 

 

Nesse contexto, a vertente tecnológica denominada BIG/GT (Biomass Integrated 

Gasification/ Gás Turbine) representa um avanço com perspectivas favoráveis. 

Segundo Nogueira (2000), esse processo em desenvolvimento, onde a biomassa é 

utilizada em ciclos combinados com gaseificadores e turbinas a gás, pode gerar 

eletricidade com eficiência igual ou maior que durante a geração elétrica em grande 

escala com combustíveis fósseis, com custo de kWh competitivo, mesmo para 

capacidades grandes (cerca de dezenas de MW). Isso poderia tornar as indústrias que 

possuem biomassa a baixo custo em grandes geradores de eletricidade. 

 

 

2.2.2.3 Pirólise 

 

 

O processo denominado pirólise consiste na degradação térmica da biomassa 

em ausência total ou quase total de agente oxidante a temperaturas entre 400°C e 

1000°C, resultando num outro combustível (sólido, líquido ou gasoso). Na 

transformação, o calor pode ser fornecido pela combustão da biomassa (NOGUEIRA, 

2000).  

 

Dentre os vários processos de pirólise, em que diferentes condições de 

temperatura e tempo de residência da biomassa afetam diretamente o tipo de produto 

resultante, há a carbonização, que é o processo mais antigo em que se converte a 

lenha num combustível mais homogêneo e de maior densidade energética, o carvão.  
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A carbonização é tida como uma pirólise lenta, em que o tempo de residência da 

biomassa no processo dura horas ou até dias. Porém, há outras tecnologias mais 

sofisticadas de curto tempo de residência, empregando altos níveis de temperatura e 

granulometrias reduzidas que têm como resultado a produção de líquidos como o 

alcatrão, ácido pirolenhoso, bioóleo e, também, gás combustível.  

 

No processo denominado de pirólise rápida, o objetivo pode ser a produção de 

bioóleo e o rendimento dos líquidos em diferentes processos fica em torno de 50 e 75% 

em massa de biomassa original, em base seca. O poder calorífico fica na faixa de 5250 

Kcal/kg a 5730 Kcal/kg, o que traz alguma perspectiva para a geração de energia 

elétrica com o seu uso em motores de combustão interna. Todavia, o emprego do 

resultante líquido nesses motores ou em turbinas ainda é uma tecnologia relativamente 

nova e ainda não comprovada. 

 

O interesse nesta tecnologia reside no fato de que, em princípio, a produção de 

eletricidade poderia estar fisicamente desacoplada da produção de biomassa, já que o 

óleo derivado da pirólise poderia ser transportado para a usina termelétrica. 

 

Atualmente, a pirólise é usada em plantas nos Estados Unidos, Canadá, 

Espanha e é estudada também na Inglaterra. Alguns problemas como a corrosão (pH 

baixo) e a perda de estabilidade química do combustível ainda têm que ser 

contornados. Em suma, é ainda uma tecnologia em desenvolvimento. 

 

A título ilustrativo, na tabela abaixo segue algumas características das 

tecnologias para pirólise de biomassa: 
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Tabela 2.2 - Características das tecnologias para pirólise de biomassa. 

Tecnologia 
Tempo de 
residência 

Taxa de 
Aquecimento 

Temperatura 
máx.,°C 

Produto 
Principal 

Carbonização horas-dias muito pequena 400 carbono 

Convencional 5 - 30 min. Pequena 600 gás e líquido

Rápida 0,5 - 5 s Intermediária 650 gás e líquido

Flash < 1 s Alta <650 gás e líquido

Ultra-rápida < 0,5 s muito alta 1.000 gás e líquido

No vácuo 2 - 30 s Intermediária 400 gás e líquido

FONTE: NOGUEIRA (2000). 

 
 
2.2.2.4 Liquefação 

 
 
 Este processo termoquímico tem como resultado a obtenção de combustíveis 

líquidos a partir de altas pressões e baixas temperaturas e uso de catalisadores para 

acelerar a reação. Tem-se que o líquido possui maior qualidade que o derivado da 

pirólise, pois o poder calorífico é substancialmente maior, chegando a combustíveis 

com poder calorífico inferior na faixa de 8365 a 9560 Kcal/kg (CEPEL, 2000).  
 
 
2.2.3 Processos Biológicos 

 

 

2.2.3.1 Digestão Anaeróbia 

 

 

Esse processo de natureza biológica ocorre na ausência de ar, assim como a 

pirólise. Porém, nesse processo, há a decomposição da biomassa através da ação de 

bactérias. O processo é simples e se dá de maneira natural em compostos orgânicos. 
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Essa tecnologia possibilita o aproveitamento energético de dejetos orgânicos 

(esterco de animais, resíduos industriais, lixo, etc) em biodigestores, em que o processo 

é favorecido pelas condições de umidade e aquecimento. O calor desse processo de 

aquecimento advém da ação das próprias bactérias, todavia em regiões mais frias, faz-

se necessário uma intervenção para fornecer calor adicional, levando-se em 

consideração que a temperatura deve ser de pelo menos 35°C. 

 

O resultado desse processo de biodigestão é o biogás, que possui como 

características de sua composição um conteúdo composto essencialmente de metano 

(50% a 70%) e dióxido de carbono, cujo conteúdo energético fica em torno de 

aproximadamente 5.500 Kcal/Nm3. O efluente gerado pelo processo pode ser usado 

como fertilizante. 

 

Outro processo biológico de aproveitamento energético da biomassa é a 

fermentação, porém convém ressaltar que esse processo será aqui descrito apenas de 

maneira ilustrativa, pois foge do âmbito da geração de energia elétrica. 

 

 

2.2.3.2 Fermentação 

 

 

Consiste num processo biológico anaeróbio em que os açúcares de vegetais 

como milho, beterraba, batata e, sobretudo cana-de-açúcar, são convertidos em álcool 

através da ação de microorganismos – normalmente leveduras. Do processo resulta um 

produto energético que pode ser usado em motores de combustão interna, composto 

por etanol e, em menor proporção, metanol que pode ser usado como combustível puro 

ou misturado à gasolina.  
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2.2.4 Processos Químicos 
 

 

2.2.4.1 Transesterificação 

 

 

Um processo muito mencionado ultimamente devido à criação do Programa 

Nacional do Biodiesel é o processo de transesterificação. O biodiesel, que pode ser 

sumariamente conceituado como uma evolução na tentativa de substituição do óleo 

diesel por biomassa, iniciada pelo aproveitamento de óleos vegetais “in natura”, está 

inserido na lógica de usar fontes alternativas de energia redutoras de poluição, 

geradoras de emprego e com custos competitivos, representando ainda a possibilidade 

de se diminuir ou até mesmo anular a importação de óleo diesel. 

 

O biodiesel tem características físico-químicas muito semelhantes às do óleo 

diesel e por isso pode ser utilizado em motores de combustão interna usados em 

veículos (grande nicho de mercado) ou em geradores de energia elétrica movidos a 

óleo diesel em sistemas isolados ou comunidades remotas. 

 

O combustível é obtido através da reação de óleos vegetais (novos ou usados, 

gorduras animais) com um intermediário ativo, formado pela reação de um álcool com 

um catalisador, processo conhecido como transesterificação. Os produtos resultantes 

são os ésteres (biodiesel) e o glicerol (OLIVEIRA, 2004).  

 

Vale ressaltar que ao lado dessa tecnologia, em que o combustível é adaptado 

para funcionar em motores movidos a combustíveis fósseis convencionais, existe outra 

em que os motores são adaptados para queimar óleo in natura – tecnologia que vem 

sendo empregada em alguns experimentos, através de motores Elsbett, por exemplo. 

Há uma outra experiência de adaptação em motores convencionais sendo desenvolvida 

pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO) e pela Coordenação dos 

Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro (Coppe). Outra tecnologia em que o combustível é modificado para o uso em 

motores é o craqueamento catalítico, que ainda é um processo muito caro e está em 

desenvolvimento, segundo a literatura. Para essas tecnologias os óleos são extraídos 

de vegetais como a andiroba, babaçu, mamona, buriti, dendê e outros. 

 
 
2.3 TECNOLOGIAS 

 

 

Nesta seção, apresentam-se as principais tecnologias de geração de energia 

elétrica através do uso de biomassa sumariamente. Na abordagem, alguns aspectos 

técnicos serão detalhados para contextualizar o estado da arte que será o assunto 

tratado na próxima seção. 

 
 
2.3.1 Ciclos Tradicionais de Contrapressão 
 

 

Essa tecnologia é amplamente utilizada nas usinas de álcool e açúcar e também 

nas indústrias de papel e celulose para a geração termelétrica e se caracteriza por ser 

um sistema de vapor de baixa pressão com o uso do vapor estendido para o processo. 

 

Inicialmente, a biomassa é queimada em uma caldeira e a energia térmica é 

utilizada para se gerar o vapor que acionará uma turbina para gerar energia elétrica e 

que após a realização do trabalho é direcionado para o suprimento das necessidades 

térmicas do processo industrial. Esse sistema simples a vapor é caracterizado por um 

desempenho energético reduzido e também por baixa capacidade. Apesar dos esforços 

para o desenvolvimento em busca de maior eficiência, de modo geral, esses sistemas 

apresentam os mesmos indicadores de desempenho da primeira metade do século XX 

(NETO, 2001). Segundo o autor, a eficiência térmica fica em torno de 20 a 25%, a 
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produção de eletricidade excedente fica entre 15 e 25 kWh por tonelada de cana 

processada e as escalas de geração em até 25 MW. 

 
 
2.3.2  Ciclos a Vapor de Condensação e Extração (Condensing Extracting Steam 

Turbine – CEST) 

 

 

Esse processo consiste num ciclo a vapor em que há a condensação do vapor 

após a realização do trabalho na turbina a vapor e ocorre a extração de parte do vapor 

para o suprimento de energia térmica no processo produtivo. A tecnologia se apresenta 

madura e em constante processo de pesquisa e desenvolvimento na busca de 

melhores indicadores de eficiência, menores custos e investimentos para se alcançar 

maior competitividade.  Segundo o Neto (2001), a eficiência desta tecnologia fica em 

torno dos 28% e pode-se ter uma geração excedente de 90 a 150 kWh/tc. A diferença 

de geração de excedente se deve a diferentes condições de operação: período de safra 

em cogeração e período fora de safra sem cogeração. 

 
 
2.3.3  Sistema de Gaseificação Acoplado a Turbina à Gás (Biomass Integrated 

Gasification Gas Turbine – BIG/GT) 

 

 

Neste processo o gás combustível - gerado pela gaseificação da biomassa, após 

uma limpeza em que são retirados o alcatrão, as cinzas, os metais alcalinos - é injetado 

na câmara de combustão de uma turbina a gás acoplada a um gerador elétrico e daí se 

gera energia elétrica.  

 

Dos processos que envolvem a gaseificação esse é o mais simples, com o 

menor investimento e menor eficiência. O ciclo não possui recuperação de calor para 

cogeração e essa recuperação em geradores de vapor amplia as formas de aplicação e 
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aproveitamentos da energia térmica, podendo ser usada para fornecer calor ao 

processo produtivo ou até mesmo ser usado em processos mais sofisticados de 

geração de energia elétrica que serão elucidados as seguir. Segundo NETO (2001), a 

eficiência da tecnologia é de cerca de 25% e a geração de energia excedente fica em 

torno de130 a 150 kWh/tc. 

 

 

2.3.4 Biomass Integrated Gasification Steam Injected Gas Turbine - BIG/STIG e 

Biomass Integrated Gasification Intercooled Steam Gas Turbine - BIG/ISTIG 

 

 

Essas duas tecnologias estão disponíveis e representam avanços em termos de 

eficiência. Esses dois sistemas derivam de modificações realizadas na turbina a gás. 

No BIG/STIG há injeção de vapor na turbina e no BIG/ISTIG ocorre um resfriamento 

intermediário na compressão do ar e injeção de vapor na turbina. Esta redução de 

temperatura do ar permite a injeção de mais combustível e a conseqüente geração de 

mais potência. 

 

O resultado destas tecnologias é a elevação da eficiência do processo de 

geração de eletricidade, a partir de um baixo custo de investimento.  Segundo NETO 

(2001), a eficiência de geração fica na faixa de 30-35% e a geração excedente é de 

aproximadamente 250-350 kWh/tc. 
 

 

2.3.5 Biomass Integrated Gasification Gas Turbine Combined Cycle - BIG/GTCC 
 

 

A essa denominação refere-se ao ciclo de geração que usa em sua aplicação 

uma combinação de turbina a vapor e turbina a gás integrado a um gaseificador de 

biomassa. Mesmo com elevadas eficiências projetadas, alguns aspectos tecnológicos e 

a confiabilidade do sistema são pontos que devem ser priorizados no aperfeiçoamento 
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dessa tecnologia. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e estima-se 

eficiência para esta tecnologia entre 30 e 33% e investimento da ordem de US$ 

2.500,00/kWe, valores referentes ao exemplo real de uma unidade BIG/GTCC 

construída em Varnamo, Suécia. 

 

Segundo NETO (2001), as áreas de dúvidas para um projeto comercial são 

concernentes ao abastecimento contínuo do gaseificador, as opções de gaseificação, a 

limpeza dos gases e a adaptação da turbina a gás a um gás de baixo poder calorífico. 

Como vantagens o autor enumera, além da maior eficiência, vantagens ambientais de 

redução de emissões de gás carbônico quando comparada à geração por combustíveis 

fósseis; a redução de destruição de florestas, inundação de terras agricultáveis e 

interferência em ecossistemas tropicais frágeis quando comparada à geração de 

eletricidade de origem hidráulica; aproveitamento de terras de uso marginal na 

plantação de florestas energéticas; competitividade de unidades de tamanho reduzido; 

descentralização dos centros de geração; redução dos custos de transmissão; geração 

de empregos rurais e o aproveitamento do potencial dendroenergético11 brasileiro. 

 

Após a introdução feita das principais tecnologias para a geração de energia 

elétrica a partir de biomassa, a próxima seção que trata de estado arte será melhor 

compreendida ao longo de sua exposição. 

 

 

2.4 ESTADO DA ARTE 

 

 

Segundo Nussbaumer et al (1998), o estado da arte e a viabilidade econômica 

das tecnologias no contexto da Europa Ocidental no fim dos anos 90 estão definidos da 

seguinte maneira (COELHO, 2003): 

 

                                                 
11O termo dendroenergia se refere à energia das árvores. 
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Figura 2.4 – Estado da arte das tecnologias de geração de energia elétrica a partir de biomassa. 

FONTE: COELHO et al. (2003). 

 

 

Vale ressaltar que os autores não consideram a produção de eletricidade a partir 

de óleos vegetais, cujo maior nicho de mercado é o setor de transportes, e do ponto de 

vista tecnológico, as informações apresentadas pelos autores são ainda verdadeiras no 

momento atual. 

 

A partir da tabela pode-se inferir que apenas as tecnologias de geração de 

eletricidade baseadas nos ciclos a vapor podem ser consideradas comercialmente 

disponíveis. Nestes ciclos, em termos gerais, os sistemas de maior capacidade são 

ciclos acima de 5 MWe, em que são empregadas turbinas a vapor como máquinas 

motrizes. Os ciclos de menor capacidade são inferiores a 1-2 MWe e usam motores a 

vapor e a pistão (similar às antigas locomotivas a vapor – denominados locomóveis). 
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No Brasil, a disponibilidade de biomassa residual junto a algumas indústrias e no 

meio rural tem favorecido a viabilidade econômica de sistemas a vapor de pequena 

capacidade e algumas unidades com capacidade inferior a 1-2 MWe estão operando.  

 

Em se tratando de cogeração, as instalações com turbinas a vapor em operação 

estão na faixa de capacidade entre 2 MWe e 5 MWe e são comuns nas indústrias que 

processam cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool.  

 

Nos sistemas co-firing, a experiência americana e européia (Áustria, Holanda e 

Finlândia) está no uso combinado de biomassa e carvão mineral (COELHO et al., 

2003). O uso da queima conjunta com biomassa se dá pela necessidade de se atender 

a rigorosos padrões de emissão de material particulado, óxidos de enxofre e redução 

de dióxido de carbono por kWh gerado. A condição de possuir significativa redução de 

riscos tecnológico e econômico proporciona ao co-firing a possibilidade de ser um 

passo na direção do uso mais intensivo de biomassa na geração de energia, ou seja, o 

co-firing pode estimular o uso de biomassa. No Brasil, esse processo pode ser uma 

etapa intermediária para o maior uso da gaseificação de biomassa, em particular nas 

usinas de cana-de-açúcar, onde a disponibilidade de biomassa é grande e pode-se 

empregar geradores de vapor de alta eficiência com investimentos baixos. 

 

O uso do biogás proveniente de resíduos urbanos, como lixo e efluentes líquidos 

de esgotos, e resíduos rurais é uma realidade nos países desenvolvidos e há tecnologia 

disponível comercialmente. A geração de energia a partir de resíduos dessa natureza 

possui relevância ainda maior em virtude do seu aspecto ambiental. 

Internacionalmente, existem alguns modelos de sucesso, enquanto que no Brasil são 

raros os sistemas implantados para gás de aterro e tratamento de esgoto. Esses 

sistemas deveriam ser mais estimulados na lógica de se fornecer energia 

sustentavelmente. 

 

Segundo Coelho et al. (2003), as tecnologias de conversão térmica de biomassa 

possuem riscos associados ao estágio de desenvolvimento de tecnologias como a 
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pirólise e as células combustíveis. Os projetos de P&D de sistemas de pequena 

capacidade têm priorizado os motores Stirling12, microturbinas a gás13 e o emprego de 

motores de combustão interna. Os motores Stirling podem ser viabilizados a partir da 

gaseificação ou de combustão direta, sendo que a gaseificação permite o uso desses 

motores desenvolvidos para o uso de gás natural e combustíveis líquidos (óleo diesel) 

com pequenas adaptações.  Os motores Stirling ainda não se encontram disponíveis 

comercialmente e estão em fase de estudos.  

 

Em relação as microturbinas, seu uso requer a gaseificação prévia da biomassa, 

assim como no uso de motores de combustão interna, exceto quando se utiliza o 

biogás. Os sistemas de geração de eletricidade com estes motores a partir da 

gaseificação de biomassa já são comercializados com maior ou menor êxito em termos 

mundiais. As capacidades desses sistemas em geral é inferior a 150 kWe e a indicação 

do estágio de desenvolvimento na figura 2.5 se refere ao fato da limpeza dos gases 

ainda não atingirem os níveis de confiabilidade desejados para serem comercializados. 

Com essa restrição, de forma geral, os fabricantes de motores não podem oferecer 

garantias suficientes para unidades que são adquiridas para serem usadas com gás de 

gaseificação, porém na Índia eles oferecem garantia. 

 

De maneira geral, os sistemas de limpeza dos gases provenientes da 

gaseificação da biomassa devem assegurar alta eficiência na remoção, principalmente, 

de alcatrão e material particulado. Nesse ponto, as tecnologias de limpeza que atendem 

os níveis de concentração requeridos pelos motores de combustão interna são muito 

caros para sistemas de pequena capacidade, ou pouco confiáveis e podendo gerar uma 

quantidade de efluentes líquidos contaminados impraticável. De acordo com a 

experiência internacional no uso desses sistemas de limpeza, os sistemas que operam 

há mais tempo e apresentam menores problemas usam gás de gaseificação para 

substituir até 80% do aporte energético de óleo diesel. 

                                                 
12 Motores de combustão externa que, por essa razão, podem queimar uma ampla gama de combustíveis 
sólidos e líquidos. Convertem calor em energia mecânica. 
13 São turbinas a gás de alta rotação, chegando em torno de 100.000 rpm em alguns modelos e estão na 
faixa de potência entre 15 e 300 kWe. 
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Atualmente, em termos de gaseificação há esforços de desenvolvimento 

tecnológico, também, direcionados para os gaseificadores de pequeno porte e outros 

acoplados a motores de combustão interna. Por outro lado, o desenvolvimento dos 

sistemas de produção de eletricidade a partir da biomassa com o emprego de motores 

Stirling e de microturbinas ainda não atingiu estágio comercial. 

 

Segundo o estudo feito por Walter (2001) que aponta projetos de P&D baseados 

em motores Stirling na África do Sul, Alemanha, Áustria, Dinamarca e EUA consta que 

a capacidade desses sistemas varia entre 1 e 24 kWe, sendo que a operação contínua 

nunca superou 700 horas. No caso de microturbinas operando com biomassa 

gaseificada, o número de projetos é restrito a duas unidades nos EUA. Quanto a 

microturbinas a biogás de tratamento de esgoto ou aterros sanitários são três projetos: 

todos nos EUA. O uso de biogás no Brasil se restringe a duas usinas localizadas no 

estado de São Paulo, totalizando 20.030 kW de capacidade instalada. Em relação a 

pirólise de biomassa para emprego de bioóleo em motores de combustão interna ou 

turbina a gás, esta tecnologia está em estágio ainda preliminar de desenvolvimento. 

 

A tabela abaixo mostra alguns dados que caracterizam as principais tecnologias 

para geração de energia elétrica em termos de eficiência e capacidade de geração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

  
 

Tabela 2.3 – Eficiência e Capacidade de algumas tecnologias de geração a partir 

de biomassa. 

 
Tecnologia Eficiência capacidade 

  (%) (kW) 

Motores Stirling >30 <40 

Locomoveis 12 40 a 500 

Gaseificadores e motores alternativos 20 5 a 1000 

Caldeiras e turbinas a vapor 20 >1000 

Gaseificadores e turbinas a gás >30 >5000 

Células de combustíveis 80 ? 

 
FONTE: Elaboração própria a partir de NOGUEIRA (2000). 

 

 
2.4.1 Capacitação da Indústria Nacional 
 

 

A indústria nacional possui experiência na produção de geradores de vapor a 

biomassa, em particular no uso do bagaço de cana-de-açúcar. Segundo Coelho et al. 

(2003), mais de 1.000 unidades já foram construídas ou estão em operação e sua faixa 

de capacidade mais usual varia entre 60 e 150 toneladas de vapor por hora, tendo 

como pressões usuais de geração 2,1 Mpa, 4,2 Mpa e 6,3 Mpa e temperaturas típicas 

variando entre 300°C e 450°C. Todos os geradores podem operar com queima 

simultânea de biomassa e óleo ou gás natural. Vale ressaltar que, quanto ao nível de 

pressão dos geradores a vapor, não existe restrição tecnológica concernente à 

fabricação de equipamentos. As restrições a maiores níveis de pressão no setor 

sucroalcooleiro se dão nas exigências relativas ao tratamento d’água e ao treinamento 

dos operadores. No Brasil as caldeiras podem ser fabricadas para até 8,5 Mpa e 

temperatura de vapor na faixa de 400-420°C, não esquecendo que quanto maiores 

esses níveis maior a eficiência global do processo de geração. 
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De acordo com os autores, com relação às turbinas a vapor, os fabricantes 

nacionais possuem condição de atender boa parte da demanda e reforçam que nas 

configurações usuais, a indústrias de geradores a vapor e turbinas têm condições de 

suprir os principais equipamentos, o que mostra que esse tipo de geração possui 

relativa independência de tecnologia importada. Porém, advertem que talvez a 

capacidade máxima de produção desses equipamentos ainda seja limitada em termos 

de unidades que podem ser entregues por ano. E, também, não há restrições 

concernentes ao fornecimento dos demais equipamentos dos sistemas de cogeração 

com turbinas a vapor por parte da indústria nacional. 

 
 
2.4.2 Caracterização da geração através de biomassa no Brasil 
 

 

De maneira geral, a geração de energia elétrica de biomassa se dá na cogeração 

na industrialização da cana-de-açúcar, na indústria de papel e celulose e em diversas 

unidades utilizando resíduos agrícolas (casca de arroz e etc.). 

 

Usualmente, os sistemas de cogeração nas usinas de açúcar e álcool são 

baseados nos ciclos a vapor (COELHO et al., 2003). Normalmente, os sistemas usam 

turbinas a vapor de contra pressão e operam apenas durante o período da safra.  

 

Segundo os autores, as mais de 300 usinas brasileiras que têm sistemas de 

cogeração asseguram, em condições normais de operação, a auto-suficiência no 

suprimento de energia elétrica durante o período da safra, que para a região Centro-

Sudeste corresponde ao período entre maio e novembro, e no Norte-Nordeste o 

período de novembro a maio.  

 

Estima-se que a partir de tecnologias comerciais, o potencial de geração de 

eletricidade excedente durante a safra no setor sucroalcooleiro, dependendo da 

variante tecnológica e da disponibilidade de biomassa, seja na faixa entre 2 GWe e 4 
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GWe. Esse potencial, no caso de cogeração com tecnologia CEST poderia chegar a 5,5 

GWe, admitindo-se que apenas 150 usinas possuem porte que permita a instalação de 

sistemas de cogeração com capacidade mínima de 10 MW (COELHO et al., 2003).  

 

Uma vantagem do uso desses sistemas para a geração de energia, constatada 

na literatura, é a relação de complementaridade que essa geração poderia ter com a 

geração de origem hidráulica no período de estiagem, no que diz respeito ao uso da 

cana.  

 

Só recentemente é que os primeiros sistemas de cogeração com turbinas de 

extração-condensação foram instalados no Brasil. Futuramente, espera-se que com o 

desenvolvimento da tecnologia BIG/GT e sua disponibilidade em estágio comercial, 

esta tecnologia seja incorporada pelo setor sucroalcooleiro podendo gerar cerca de 20-

25 vezes mais energia elétrica que o consumo da própria usina (COELHO et al., 2003). 

 

Já em relação às fábricas de papel e celulose, 50% da demanda elétrica é 

atendida pelos seus sistemas de cogeração. Os sistemas são similares aos ciclos com 

turbinas de extração-condensação. O nível de pressão usual é 6,0 Mpa e a geração de 

vapor a 8Mpa é verificada em poucas instalações no mundo. O que significa que as 

usinas da indústria de papel e celulose são mais modernas em relação ao setor 

sucroalcooleiro. 

 
 
2.4.3 Gaseificação de biomassa e geração de eletricidade 
 

 

2.4.3.1 Custos 

 

 

No início dos anos 90, esperava-se que os investimentos na geração a partir da 

gaseificação fossem de aproximadamente US$ 2000/kWe instalado e o custo da energia 
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gerada de cerca de US$ 0,06/kWhe. Estas estimativas, baseadas nos custos da 

biomassa dos EUA e Europa, já eram bem diferentes no final da década, em que as 

projeções para unidades de demonstração (10 a 30 MW) estimavam investimentos 

entre US$ 4.000 e US$ 5.000 por quilowatt instalado.  

 

De acordo com Waldheim (2005), os custos de investimento atuais ainda estão 

na faixa de 3050-4880 US$/kW para plantas entre 5 e 30 MW e eficiência entre 30 e 

40%, tendo o gaseificador acoplado à turbina a gás. A estimativa para o custo da 

energia gerada é de aproximadamente 0,18-0,24 US$/kWh. No futuro, espera-se que 

as plantas se situem entre 20 e 60 MW, com eficiência em torno de 40-45%, custo de 

investimento de aproximadamente 1800 US$/kW e custo de energia gerada em torno 

de 0,06-0,10 US$/kWh. Em sua estimativa admite-se que o preço do combustível é de 

3,5 US$/GJ e que a planta operou 5.000 horas por ano. Em relação aos gaseificadores 

usados em conjunto com motores de combustão interna, considerando as mesmas 

premissas usadas anteriormente, os sistemas atuais tem capacidade em torno de 1-3 

MW, eficiência entre 20-30%, custo de investimento na faixa de 4880-6100 US$/kW e 

de energia gerada de 0,30-0,42 US$/kWh. No futuro, segundo Waldheim (2005), esses 

sistemas terão capacidade instalada em torno de 5-6 MW, eficiência entre 25 e 35% , 

custo de investimento menor que 3660 US$/kW e de energia gerada em torno de 0,18-

0,24 US$/kWh. 

 

Fazendo-se uma análise do estágio atual da tecnologia em termos mundiais, 

espera-se ganhos de eficiência e diminuições nos custos a partir do desenvolvimento 

da tecnologia de turbinas a gás, principalmente no que tange aos resultados do 

aperfeiçoamento relacionados à maior temperatura de combustão e modificações das 

câmaras para operação com gás de baixo poder calorífico. 

 

Segundo Coelho et al. (2003), ainda há ganhos que podem ser obtidos a partir 

do aumento da escala de produção (30MW - 150MW), ganhos derivados do efeito do 

“aprendizado” sobre os custos e, no caso do Brasil, deve-se ainda considerar dois 

efeitos adicionais em relação às estimativas  de custo realizadas para a Europa e EUA, 
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que são o custo da biomassa que é menor, e o custo de fabricação de parte dos 

equipamentos (caldeiras, tubulações), que no país é bem menor que na Europa e EUA. 

 

Os resíduos de cana-de-açúcar e madeira de plantações de eucalipto, no Brasil, 

podem ter custos abaixo de US$ 1,5/GJ. Este custo fica bem abaixo dos 3,5-4 US$/GJ 

da biomassa nos EUA e Europa usados na estimativa. Neste caso, os valores finais 

para a energia gerada ficaria em torno de US$ 0,06 – 0,04/kWhe gerado numa escala 

entre 30 e 215MW, custo compatível com a geração de eletricidade através de 

combustíveis fósseis. O desenvolvimento dessa tecnologia no país pode acarretar no 

menor custo de fabricação de equipamentos e componentes e reduzir ainda mais o 

custo mencionado acima. 

 

 

2.4.3.2 Experiências no Mundo  

 

 

Vários experimentos em nível de demonstração com diferentes vertentes 

tecnológicas foram construídos a partir da década de 90. Os projetos de maior porte 

estão concentrados em países como EUA, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Portugal, 

Suécia, Suíça, Alemanha, França, Áustria e Brasil. Existem ainda os projetos de 

gaseificação de biomassa de menor porte sendo desenvolvidos em laboratórios em 

diversos países como Índia, Brasil, EUA, Espanha, Canadá, Nova Zelândia e muitos 

outros. São muitos os projetos, assim como a diversidade de combustíveis utilizados. 

Sendo assim, essa seção se limitará a apresentar os mais significativos. 

 

Apresentando os de grande e médio porte, tem-se: 

 

- Planta Gaseificador Integrado em Varnamo (Suécia): Esta é a primeira planta 

que opera com gaseificador integrado a ciclo combinado. Os primeiros 

estudos do projeto começaram 1989 e o primeiro teste de funcionamento 

inteiramente integrado foi executado em 1995. A tecnologia é de gaseificação 
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pressurizada de madeira (1,8Mpa), funcionou entre 1996 e 1999, com 6 MWe 

de potência instalada, operação do gaseificador por 3200 horas, eficiência de 

32% e temperatura de gaseificação entre 950 e 1.000°C. (CENBIO, 2002). 

Foi desativada após os testes. 

 

- TPS (Thermal Process Studisvik) “Arbre” Project: Esse projeto funciona com 

um gaseificador atmosférico contra-corrente, da empresa, TPS que foi bem 

testado na Suécia. A planta fica em Yorkshire, na Inglaterra, e utiliza resíduos 

de madeira. A potência fica em torno de 10 MWe. Após o início de operação o 

projeto foi interrompido. (COELHO et al., 2003). 

 

- FERCO (Silvagas): Planta instalada em Burlington (1997), no Estado de 

Vermont (EUA), com uso de tecnologia de integração de gaseificação com 

turbina a gás em que há a injeção de vapor para a produção de gás com 

maior densidade energética. A planta que usa madeira é de 

aproximadamente 40 MWth.  

 

- TPS, Brasil: Desenvolvimento de dois projetos em parceria com grupos 

brasileiros, ambos com tecnologia de gaseificação atmosférica e utilizando os 

seguintes insumos: 

 

- Madeira de plantação energética; 

- Resíduos de Cana-de-açúcar. 

 

-  Lurgi A G: três plantas de gaseificação de biomassa com tecnologia de 

gaseificação pressurizada e leito fluidizado circulante. Sendo uma de 27 MWt 

na Áustria (1986), outra de 100 MWt na Alemanha (1996) e a terceira de 85 

MWt na Irlanda (2000), ambas usando resíduos de madeira. 

 

Esses exemplos serviram para se fazer observações e estimativas sobre os 

custos que foram apresentados anteriormente. 
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2.4.3.3 Experiências no Brasil 

 
 
A. Maior Porte 
 

 

O Brasil possui dois projetos de maior porte na gaseificação de biomassa para a 

geração de eletricidade: WBP- SIGAME ( Wood Biomass Project/Sistema Integrado de 

Gaseificação de Madeira para a Produção de Eletricidade) e o Projeto 

Coopersucar/TPS. 

 

Esses dois projetos de maior escala (acima dos 10MW), ambos em associação 

com a sueca TPS, abrangiam as possibilidades de gaseificação de madeira proveniente 

de florestas energéticas em unidades isoladas e a gaseificação com resíduos de cana-

de-açúcar. Vale ressaltar que esses dois projetos encontram-se interrompidos. 

 

- WBP/SIGAME: 
 

Este projeto foi iniciado em julho de 1991 e tinha como objetivo a demonstração 

da viabilidade comercial da geração de eletricidade a partir da biomassa florestal, numa 

planta de capacidade instalada de aproximadamente 30 MWe. A tecnologia utilizada era 

a de gaseificação de biomassa integrada a turbina a gás, operando em ciclo 

combinado. O Projeto envolvia vários agentes: Eletrobrás – Centrais Elétricas 

Brasileiras, CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CIENTEC – Fundação 

de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, 

a SHELL e o GEF - Global Environmental Facility.  

 

Estudos feitos pela CHESF, em que foram admitidas as condições do solo, clima 

e as espécies indicadas para reflorestamento na região Nordeste, demonstraram que 

33% de seu território podem ser usados para a implantação de florestas e essas áreas 

apresentam produtividade anual em torno de 10 a 30 metros cúbicos de biomassa por 
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hectare. Considerando a tecnologia de gaseificação de biomassa com turbina  a gás e o 

uso de 15% da área com aptidão florestal, tem-se como resultado um potencial 

estimado em 19,7 GW, que é o dobro em relação ao potencial hidráulico da região 

(CENBIO, 2002). A planta que seria implementada no sul da Bahia não foi 

implementada. Após o atendimento de todas as informações solicitadas pelo Banco 

Mundial em abril de 2001 e mudanças na representação do Banco, os contatos foram 

interrompidos. Já em 2002, a CHESF optou por realizar o projeto mesmo sem o 

empréstimo da entidade internacional, a partir dos recursos do GEF prometidos 

anteriormente. Após isso, consultores foram contratados para avaliar o projeto e 

recomendaram que se priorizasse um projeto de gaseificação que se utilizasse bagaço 

de cana. 

 

As principais informações técnicas sobre a planta do Projeto WBP/SIGAME são: 

 

Capacidade Instalada: 30 MW 

Eficiência: 43% 

Tipo de Ciclo: Ciclo Combinado 

Fator de Capacidade Previsto: 80% 

Produção Anual de Energia: 210.240 MWh 

Consumo de Combustível: 0,75 t / MWh, 0,98 m³ sólidos / MWh 

 

- Projeto Copersucar/TPS: 
 

Este projeto é fruto da parceria entre a Copersucar, GEF, TPS e foi iniciado em 

1995, com o intuito de desenvolver, com base na tecnologia atmosférica (TPS), os 

equipamentos, sistemas e modos de operação mais adequados para integrar o 

processo de gaseificação a usinas de açúcar e álcool, em cogeração parcial e avaliar 

os custos de energia e investimento.Atualmente, o projeto está parado por falta de 

recursos, tanto no que diz respeito ao investimento nacional quanto os recursos do 

Global Environment Facility - GEF. 
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B. Menor Porte 
 

 

Em relação aos projetos com gaseificadores de menor porte, normalmente 

menores que 1 MW, são muitos os laboratórios espalhados pelo mundo que vêm 

pesquisando e desenvolvendo esses equipamentos. Dentre esses projetos, os 

gaseificadores do tipo concorrente de topo aberto, desenvolvidos no Indian Institute 

Science – IIS, vêm apresentando bons resultados e sendo aplicados em experiências 

com comunidades isoladas. O gaseificador recebe essa denominação devido ao fato de 

ser aberto à atmosfera no topo e é acoplado a um motor diesel, em que cerca de até 

80% do diesel é substituído pela biomassa.  O investimento nesses gaseificadores, 

segundo o CENBIO (2002), fica em torno de US$ 1200/KW instalado e as principais 

dificuldades são ambientais no sentido de tratar da disposição do material particulado e 

do alcatrão retirado dos gases. 

 

No Brasil, também são desenvolvidos gaseificadores de pequeno porte. 

Atualmente, os professores Caio Sanchez e Marcelo Côrtes Fernandes desenvolvem o 

projeto “Desenvolvimento de Gaseificador de Biomassa para Eletrificação Rural”. Nas 

instalações da UNICAMP existem hoje, dois gaseificadores em leito fluidizado para 

testes de geração de energia e otimização e um gaseificador pequeno, de bancada, 

para pesquisas mais localizadas. O maior, de 180 kW (ainda pode ser otimizado para 

300 kW), deve ser em breve acoplado a um grupo gerador para testes e demonstração 

da tecnologia. Nos últimos anos, a equipe do Laboratório de Combustão e Gaseificação 

do Instituto de Pesquisa e Tecnologia (IPT), projetou e construiu várias instalações 

piloto e, também, possui gaseificadores  de maior porte como um Gaseificador 

Contracorrente Atmosférico de 1 MWth (CENBIO, 2002). A Universidade Federal de 

Itajubá, também desenvolve pesquisas no âmbito do Laboratório de Turbinas a Gás e 

Gaseificação de Biomassa/ Núcleo de Estudos em Sistemas Térmicos. O Laboratório 

possui um gaseificador de leito fluidizado para biomassa fabricado pela Termoquip, que 

em breve será acoplado a uma microturbina a gás de 35 kW através de um sistema de 

limpeza de gases. 
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No país, está sendo testado, em Aquidabã – AM, um gaseificador indiano de 20 

kW, de fácil operação e manutenção. Nesse sistema o gás é gerado e enviado a um 

motor diesel sem modificações para a geração de energia elétrica. O teor de 

contaminantes do gás gerado é baixo e a relação de consumo de biomassa por kW 

gerado é de 1kg/h por kWh gerado. A estimativa de custo de investimento é da ordem 

de R$ 2500/kW e para sistemas maiores o custo deve cair. Quanto à biomassa usada, 

os testes envolveram o uso de cavaco de eucalipto, casca de cupuaçu, casca de 

babaçu e pellets de resíduos de eucalipto e os resultados de todas as biomassas foram 

equivalentes. Esse projeto, denominado GASEIFAMAZ, é realizado pelo Centro de 

Referência de Biomassa - CENBIO, o IPT e pela Universidade do Amazonas. Segundo 

COELHO (2005), a partir do uso de cascas de cupuaçu, os custos de geração de 

energia elétrica a partir destes sistemas é de R$ 0,43/kWh (operando 24 horas por dia) 

e R$ 0,75/kWh (operando 8 horas por dia). Outro dado importante, a partir de testes do 

IPT, é a observância de deposição de alcatrão ao longo do sistema de admissão de ar 

e gases no motor, o que acarreta manutenção periódica mais intensiva que um motor 

usando apenas diesel. Estima-se que os dutos de admissão de ar e gases, bicos 

injetores e válvulas de admissão devam ser limpos em intervalos regulares de 500 

horas, o que é bem menor em relação à orientação dada para o motor funcionando 

apenas com diesel (1000 horas).  

 

 

2.4.3.4. Impactos Ambientais das Tecnologias de Geração com Biomassa 

 

 

Quanto às emissões atmosféricas a partir da utilização da biomassa, as 

emissões de dióxido de carbono dependem do ciclo da biomassa. Nos casos 

apresentados, de maneira geral, o balanço das emissões seria nulo ou próximo disso, 

pois há o seqüestro deste gás no processo de crescimento da biomassa produzida 

(fotossíntese). 
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Uma restrição ambiental importante, no uso dos resíduos das culturas agrícolas 

para a geração de eletricidade, é o fato que eles são importantes para a fertilização do 

solo. Os resíduos são essenciais para a proteção do solo contra erosão e manutenção 

dos nutrientes (fosfato, potássio, nitrogênio, cálcio e carbono). Se os resíduos são 

removidos indiscriminadamente, fertilizantes inorgânicos terão que ser aplicados. Isso 

reduz bastante o potencial do uso de resíduos de maneira sustentável.  
 

Em relação ao processo de conversão, as baixas emissões de óxido de enxofre 

também são uma vantagem, contudo na queima de licor negro essas emissões podem 

ser bastante altas em função da composição química do mesmo. Quanto às emissões 

de óxidos de nitrogênio, geralmente, elas são menores em relação à queima de 

combustíveis fósseis com óleo diesel e gás natural. As emissões potenciais de material 

particulado podem ser controladas com tecnologia amplamente dominada no mundo. 

Segundo Coelho et al. (2003), atualmente estão disponíveis, em termos tecnológicos, 

equipamentos que permitem a manutenção dos limites das variáveis de processo 

potencialmente poluidoras para qualquer sistema que empregue a queima de biomassa 

vegetal. Para todos os casos em que os parâmetros de combustão e de eliminação de 

poluentes estão bem dimensionados, as formas de impacto mais significativas são 

relacionadas ao manejo dos recursos hídricos. O consumo de água, a descarga de 

efluentes e disposição de resíduos sólidos são problemas apontados. Porém, 

tecnologias como a do gaseificador indiano mitiga o problema da água a partir de um 

círculo fechado. 

 

Segundo a literatura, as centrais termelétricas são grandes consumidoras de 

água e, portanto, devem ter seu uso bem planejado e acompanhado rigorosamente.  Os 

efluentes líquidos são resultado do processo de tratamento da biomassa e de limpeza 

do gás combustível antes de sua injeção na turbina a gás e esses dois processos 

consomem água. Em relação aos resíduos sólidos, tem-se que o maior problema está 

relacionado a produção de cinzas e à sua disposição, sobretudo quando houver 

contaminantes. É por isso que existe uma busca muito grande em se produzir na 

tecnologia de gaseificação de biomassa, gases mais limpos em sua composição. 
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2.4.3.5  Algumas considerações 

 

 

A decisão entre as principais tecnologias de geração de energia elétrica se dá na 

escolha entre sistemas de conversão com turbinas a gás, a vapor, ou ambas em ciclo 

combinado e, ainda com motor de combustão interna. Economicamente, a partir do 

aumento de escala de geração de energia, a relação entre custos de equipamentos e o 

potencial de geração se reduz. E nesse âmbito, as tecnologias como turbinas a gás, 

combustão em leito fluidizado e a aplicação do ciclo combinado, de acordo com a 

disponibilidade tecnológica e opções de fornecedores, serão viáveis apenas em 

grandes escalas de geração. (COELHO et al., 2003). 

 

Ainda segundo os autores, a tecnologia de ciclos a vapor, que é a tecnologia 

disponível no país, não possui barreiras tecnologias na geração de eletricidade a partir 

de 1 MW de capacidade instalada. A indústria de equipamentos existente no Brasil está 

apta a suprir quase que a totalidade dos itens necessários. Conseqüentemente, os 

investimentos são menores comparados às alternativas tecnológicas importadas. A 

única restrição, talvez, seja a capacidade de se atender uma determinada quantidade 

demandada num determinado tempo, pois a capacidade de produção ainda é pequena. 

 

Em relação às tecnologias de menor porte, atualmente, os investimentos no 

desenvolvimento tecnológico da biomassa têm buscado aumentar a eficiência de 

conversão em sistemas de menor capacidade e reduzir os custos de coleta e transporte 

de biomassa (MACEDO, 2001).  

 

Uma tecnologia promissora é a de gaseificadores de pequeno porte, que são 

adequados para a geração em pequena escala com resíduos de biomassa em 

pequenas comunidades isoladas, por possibilitar o uso de resíduos locais. Inclusive, 

tendo impactos sócio-econômicos importantes como a geração de renda e emprego. 

Entretanto, ainda existem dificuldades a serem resolvidas, como a limpeza das águas 



  70 

  
 

de lavagem dos gases (alto teor de alcatrão) e dificuldades relativas à operação e 

manutenção a ser realizada pelas comunidades atendidas.  

 

No caso da tecnologia BIG/GT, os dois projetos de geração de maior escala 

(WBP-SIGAME e Copersucar) deveriam ser retomados para se obter maiores 

conclusões. O desenvolvimento dessas tecnologias no país pode ser determinante para 

o melhor aproveitamento energético da biomassa e atendimento das necessidades de 

expansão do setor elétrico nacional. Segundo (COELHO et al., 2003), o Brasil 

apresenta condições excepcionais devido ao baixo custo da biomassa, como cana, 

madeira e arroz.  
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3 DISPONIBILIDADE, POTENCIAL, CONDICIONANTES E OPORTUNIDADES 
PARA O APROVEITAMENTO DA BIOMASSA NA GERAÇÃO DE 
ELETRICIDADE. 

 

 

Neste capítulo, faz-se uma investigação sobre as condições naturais 

relacionadas às tecnológicas e, sobretudo, sobre as condicionantes e oportunidades da 

inserção da geração de energia elétrica através de biomassa no estado da Bahia.  

 

Para tanto, inicialmente, contextualiza-se as possibilidades do uso da biomassa 

para a geração de energia elétrica nas atuais condições do setor elétrico do estado, 

verificando sua necessidade de atender ao crescimento da demanda e suprir as 

comunidades isoladas ainda sem acesso a esse vetor de crescimento econômico. 

Posteriormente, faz-se um apanhado da disponibilidade de biomassa, de forma a 

avaliar a dotação do estado e classificar os recursos energéticos de biomassa que 

existem na Bahia e que são passíveis de serem usados na geração de eletricidade. Por 

outro lado, também faz-se um estudo sobre a disposição das principais indústrias que 

fazem uso da biomassa no seu processo produtivo e que poderiam ser potenciais 

geradores de energia elétrica neste contexto. Por último, faz-se uma relação entre a 

dotação e as principais tecnologias disponíveis para se delimitar as oportunidades de 

utilização de biomassa na geração de eletricidade e se identificar as entraves para o 

aproveitamento deste recurso energético. 
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3.1 SITUAÇÃO ATUAL DO BRASIL 

 

 

No Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

existem cerca de 821 usinas termelétricas em operação, cuja potência instalada é de 

cerca de 19,6 GW, o que corresponde a 21,53 % da capacidade de geração do país.  

 

 

Capacidade Instalada de Geração no Brasil - 2005

21,53%

78,47%

Usinas Termelétricas em Operação Outras formas de Geração
 

Figura 3.1 – Capacidade Instalada de Geração no Brasil – 2005. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Das 821 usinas termelétricas, apenas 250 têm como combustível a biomassa, o 

que representa 15,57% (3,05 GW) desta capacidade.  
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Capacidade Instalada de Geração Termelétrica a 
Biomassa no Brasil - 2005

15,57%

84,43%

Termelétricas Movidas a Biomassa Outros Combustíveis
 

Figura 3.2 – Capacidade Instalada de geração Termelétrica a Biomassa das Usinas em 

Operação no Brasil – 2005. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Quanto à participação da biomassa entre os empreendimentos em construção e 

outorga (outorgados entre 1998 e 2004 e com construção não iniciada), das 13 usinas 

em construção, 5 são movidas a biomassa e, entre as outorgadas, 45 usinas do total de 

101. 

 

Porém, em termos de potência instalada, as usinas termelétricas a biomassa em 

construção representam apenas 15,29% (168,75 MW), e entre as outorgadas, cerca de 

3,95% (514,6 MW), ou seja, representam percentuais ainda muito baixos, 

demonstrando a sua participação de forma ainda bastante marginal.  
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Potência Instalada das Usinas em Construção 
movidas a Biomassa - 2005 

15,29%

84,71%

Usinas Termelétricas a Biomassa Outros Combustíveis
 

Figura 3.3 – Potência Instalada das Usinas em Construção movidas a Biomassa no 

Brasil – 2005. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Potência Instalada das Usinas movidas a 
Biomassa em Outorga no Brasil - 2005

3,95%

96,05%

Usinas Termelétricas a Biomassa Outros Combustíveis
 

Figura 3.4 – Potência Instalada das Usinas em Outorga movidas a Biomassa no Brasil – 

2005. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Com relação aos tipos de biomassa empregados nessas termelétricas, o país 

possui empreendimentos com o uso de bagaço de cana-de-açúcar, resíduos de 

madeira, licor negro, casca de arroz, biogás e carvão vegetal. Dentre os 
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empreendimentos em operação, a biomassa tem capacidade instalada de cerca de 

3,1% do total (todas as fontes, incluindo importações do Paraguai, Argentina, 

Venezuela e Uruguai). O tipo de biomassa mais utilizado é o bagaço de cana-de-açúcar 

(70,19%), seguido em ordem pelo licor negro (22,55%), madeira (6,38%), biogás 

(0,65%) e casca de arroz (0,21%), conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 3.1 – Empreendimentos termelétricos a biomassa em 2005. 

Empreendimentos em Operação 
Capacidade Instalada  

Tipo 
N.° de 
Usinas (kW) % 

Bagaço de

Cana 213 2.138.604 2,2 

Licor Negro 12 687.052 0,7 

Madeira 21 194.632 0,2 

Biogás 2 20.030 0 

 Biomassa 

Casca de Arroz 2 6.400 0 

Total 250 3.046.718 3,1 

FONTE: ANEEL (2005) – Dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Atualmente, tem-se a seguinte distribuição espacial de empreendimentos: 

 

- Bagaço de cana: é largamente utilizado na região sudeste (MG, ES e SP) 

com destaque para o estado de São Paulo que detém a maioria das usinas 

em operação. Na Região Centro-Oeste, elas estão localizadas nos estados 

de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em relação à região sul, os 

empreendimentos em operação estão localizados nos estados de Santa 

Catarina e Paraná; na região norte, apenas o Pará possui usina e; na região 

nordeste, os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=5&ger=Combustivel&principal=Biomassa
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e Bahia têm termelétricas movidas a bagaço de cana, sendo que a Bahia 

possui apenas uma, localizada em Juazeiro, no norte do estado. 

 

- Licor negro: as usinas movidas a esse combustível estão localizadas em 

poucos estados. No nordeste, apenas a Bahia possui. Na região norte, o Pará 

detém uma usina; na região sul, existem em todos os estados; na região 

sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo possuem usinas, com 

destaque para Aracruz (ES) e Belo Oriente (MG), que além de 

autoprodutoras, comercializam a energia excedente. 

 

- Madeira: com esse insumo existem usinas na região sul (SC, RS e PR), em 

que também há a comercialização de excedente de energia gerada, e  nas 

regiões sudeste (SP), centro-oeste (MT) e norte (PA e AM). Na região 

nordeste há apenas uma usina movida a carvão vegetal no estado do 

Maranhão. 

 

- Biogás: a partir do uso desse combustível, verificam-se apenas duas 

localizadas em São Paulo. 

 

- Casca de arroz: há duas usinas em operação no estado do Rio Grande do 

Sul e há a comercialização de excedente. 

 

A partir desses dados pode-se perceber, que as experiências com bagaço de 

cana, licor negro e madeira são já consolidadas e difundidas em vários estados. Vale 

ressaltar que no estado objeto de estudo - a Bahia -, verifica-se que apenas o bagaço 

de cana, licor negro e resíduos de madeira são utilizados nas usinas em operação, o 

que denota as aptidões de disponibilidade de insumo no estado. Porém, uma 

investigação mais acurada desse potencial pode ainda revelar outras possibilidades. 
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3.2 POTENCIAL NO BRASIL 

 

 

O potencial de biomassa como fonte de geração de energia no Brasil é um dado 

que envolve muitas dificuldades. A precariedade das informações sobre o uso da 

biomassa para fins energéticos decorre do fato de ser um recurso disperso 

espacialmente, uma vez que provém de atividades agroprodutivas que envolvem desde 

o extrativismo, a resíduos da produção vegetal de pequena a grandes escalas 

(agroindústrias) e atividades de reflorestamento, o que dificulta sua mensuração. 

 

Para se ter uma noção deste potencial, dados obtidos a partir de um estudo feito 

pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO), lançado em 2003 pela 

ANEEL, são aqui utilizados. Nesse estudo, são levantados dados sobre a 

disponibilidade basicamente da cana-de-açúcar, óleos vegetais, resíduos florestais e 

agrícolas. Segue abaixo alguns dados do estudo analisado: 

 

- Cana-de-açúcar:   
 

Com relação ao potencial estimado para a cana-de-açúcar, este estudo adota 

dois cenários e tem como base os dados referentes à safra de 2000/2001 

disponibilizados pelo Ministério da Agricultura. Os cenários adotados são referentes a 

ciclos a vapor com caldeiras de múltiplos estágios de alta eficiência (80 bar, 

120kWh/tc)14 e de baixa eficiência (21 bar, 10 kWh/tc).  

 

Para a região Norte, tem-se estimado um potencial para o cenário de baixa 

eficiência em torno de 1,97 MW e de 10,17 MW para o cenário de alta eficiência. Já a 

região Nordeste, estima-se em 120,3 MW para o cenário de baixa eficiência, em que os 

estados de Pernambuco e Alagoas são destaque. A região Centro-Oeste, considerando 

o cenário de menor rendimento, apresentou um potencial de aproximadamente 59,5 

MW. Quanto à região Sudeste, maior produtora de cana-de-açúcar, o potencial teórico 
                                                 
14 tc  se refere a tonelada de cana moída. 
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foi estimado a partir do cenário de baixa eficiência em aproximadamente 353,2 MW, 

com destaque para o estado de São Paulo. Em relação à região Sul, o potencial ficou 

em torno de 42,2 MW. 

 

Dessa maneira, o potencial nacional, tomando como base o cenário de pior 

referência fica em torno de 577,17 MW. O estudo não estima este potencial para o 

cenário de alta eficiência, porém se tomarmos como base a diferença do potencial 

estimado para os dois cenários na região norte, que é de cinco vezes, o potencial 

nacional para alta eficiência ficaria em torno de 2.885,85 MW. Este potencial se situa no 

intervalo entre 2 e 4 GWe estimado em Coelho et alli. (2003), apenas com tecnologias 

comerciais e passíveis de aproveitamento no curto prazo. 

 

A região nordeste apresentou uma parcela de aproximadamente 21% do 

potencial nacional estimado, concentrado nos estados de Pernambuco e Alagoas, como 

mencionado anteriormente. 

 

- Óleos Vegetais: 
 

Em relação aos óleos vegetais, o estudo mostra, para a região norte, a produção 

de oleaginosas de diversos tipos, como babaçu, copaíba, pequi, cumaru, licuri, oiticica, 

milho, dendê, abacate, amendoim, algodão, urucum, soja e coco da baía. Usando a 

justificativa de que a produtividade das oleaginosas nativas é pequena, a sazonalidade 

da colheita atrapalha o abastecimento contínuo e a competição existente de setores 

que utilizam esses óleos tradicionalmente eleva os preços dos mesmos, a avaliação 

realizada pelo estudo se limita ao óleo de dendê, espécie que pode ser plantada e 

planejada.  

 

O cálculo do potencial toma como base o resultado do consumo de óleo de 

dendê de projetos experimentais na região amazônica, que é de 250kg/MWh. A partir 

disso, usa-se fator de capacidade (o tempo de utilização ao longo do ano) de cerca de 

30%, índice considerado satisfatório para pequenas comunidades. Estimativas feitas 
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em relação ao dendê mostram um potencial teórico de aproximadamente 157,35 MW, 

sendo uma estimativa não realista, pois na análise todo o óleo é destinado à produção 

de energia. Vale ressaltar que estes dados são baseados na produção de dendê de 

1999, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

Em relação ao Nordeste, encontra-se o babaçu, amêndoas de pequi, semente de 

oiticica, urucum, milho, soja, algodão, dendê e coco-da-bahia. Com os mesmos 

problemas do uso energético dos óleos para fins energéticos verificados na região 

Norte, o estudo se limita ao dendê e estima-se um potencial teórico de geração em 

torno de 44,66 MW, concentrados no estado da Bahia, na faixa costeira entre Salvador 

e Porto Seguro. 

 

Quanto à região Centro-Oeste, as oleaginosas se restringem à produção de 

nativas como copaíba, babaçu, amêndoas de pequi, porém com produção pequena e 

sem excedentes que possam ser utilizados em outras finalidades (alimentar, 

farmacêutica e outros fins). Encontra-se, também, soja, milho, algodão e outras 

oleaginosas como mamona, urucum, coco baía, abacate, amendoim. Segundo o 

estudo, a região é grande produtora de oleaginosas de espécies cultivadas de ciclo 

anual e a vocação de uso energético desses óleos vegetais, dentro do contexto em que 

se enquadram, está mais voltada para a produção de combustíveis para o setor de 

transportes que para a geração de energia elétrica, todavia, a produção daí advinda 

pode ser utilizada nos dois nichos de mercado. 

 

No que tange a região Sudeste, as oleaginosas apresentadas pelo estudo são 

babaçu, amêndoas de pequi, milho, soja, algodão e pratica-se em menor proporção 

culturas como mamona, abacate, amendoim, urucum e coco-da-baía. A pequena escala 

de produção e a grande procura determinam o aumento de preço destes produtos, 

tornando-os pouco atrativos para uso energético. O estudo sugere que, quanto às 

oleaginosas de cultivo anual, assim como na região centro-oeste, é mais pertinente e 

estratégico analisar a viabilidade técnica, econômica e social da produção de 

combustíveis a base de óleos vegetais para substituir o óleo diesel. 
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Finalmente, na região Sul, verifica-se a ausência de espécies florestais 

oleaginosas nativas devido às condições do meio físico. As culturas oleaginosas 

encontradas são milho, algodão, soja e outras, em menor proporção, como abacate, 

amendoim, mamona e urucum (menos de 50 mil toneladas colhidas). Assim como as 

regiões centro-oeste e sudeste, o estudo sugere o estudo do potencial de produção de 

combustíveis a partir de excedentes de óleos vegetais.Em suma, a partir dos 

pressupostos do estudo verifica-se um potencial total para Brasil em torno de 202 MW. 

 
- Resíduos Agrícolas: 

 

Quanto aos resíduos agrícolas, o estudo considera para o cálculo das potências 

instaladas o uso de ciclos a vapor de pequeno porte com rendimento de 15%, fator de 

capacidade de 70% e os seguintes teores de resíduo e P.C.I (poder calorífico inferior): 

  

-Arroz: 

 Teor de resíduo – 30% 

 P.C.I – 3.384 kcal/kg 

-Castanha de Caju: 

Teor de resíduo – 73% 

P.C.I – 4.281 kcal/kg 

- Coco da Bahia: 

Teor de resíduo – 60% 

P.C.I – 4.556 kcal/kg 

  
Segundo as premissas supracitadas, verificou-se para a região Norte, a partir da 

produção de arroz do ano de 1999, um potencial de aproximadamente 32,54 MW, com 

destaques para os estados do Tocantins e do Pará. Em relação ao Nordeste, a 

estimativa do potencial de aproveitamento energético da casca de arroz ficou em torno 

de 34,47 MW, em que o estados do Maranhão, Piauí e Bahia são os maiores e se 

apresentam em ordem decrescente. No Centro-Oeste, o potencial é de 67,72 MW e o 



  81 

  
 

destaque é do estado do Mato Grosso. A região Sudeste, caracterizada como fraca 

produtora de arroz, possui um potencial de 13 MW e a região Sul, que é a maior 

produtora de arroz, tem potencial estimado em torno de 189,89 MW. Mesmo admitindo-

se uma eficiência em torno de 15%, o potencial total estimado para o Brasil é da ordem 

de 337, 62 MW e a região Nordeste concentra 10,2%. 

 

Com relação ao potencial da castanha de caju, a região Norte tem um potencial 

considerado inexpressivo, ficando em cerca de 0,17 MW. O Nordeste, com destaque 

para o Norte Cearense, apresenta um potencial estimado em 12,76 MW. O estudo não 

apresenta o potencial da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, de forma que as regiões 

consideradas totalizam um potencial em torno de aproximadamente 13 MW. 

 

O estudo também analisa o potencial do coco da baía, que para a região Norte é 

bem mais expressivo que o potencial estimado para Castanha de Caju. A região 

apresenta potencial estimado em 5,71 MW e o maior potencial é do Pará. O Nordeste 

possui potencial estimado em 36,19 MW e a Bahia que é o maior produtor deste tipo de 

biomassa, apresenta no sul do estado um potencial de 4,34 MW. Quanto às regiões 

Centro-Oeste e Sul, o estudo não apresenta seu potencial e na região Sudeste é 

verificado o potencial de 4,58 MW - o estado do Espírito Santo concentra o maior 

potencial. 

 

Pode-se constatar, através do estudo, um potencial total de resíduos agrícolas 

(arroz, castanha de caju, coco da baía) nacional, em torno de 397 MW, admitindo-se os 

pressupostos supracitados.  

 

- Resíduos Florestais: 
 

Em relação aos resíduos florestais, toma-se os mesmos pressupostos para o 

cálculo do potencial de resíduos agrícolas, porém tem-se o teor de resíduos estimado 

em 0,1765, o poder calorífico inferior de 2000 Kcal/kg  e considera-se a densidade 

média do eucalipto em torno de 450 Kg/m3. 
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Com base nos dados fornecidos pelo IBGE (1999), a estimativa do potencial de 

conversão energética dos resíduos florestais provenientes da silvicultura na região 

norte é de aproximadamente 13 MW. Esse cálculo contempla apenas os resíduos 

deixados no campo pela exploração da silvicultura. 

 

Com destaque para silvicultura baiana (99% do total) na estimativa do potencial 

da região Nordeste, tem-se um potencial total estimado em 27,56MW. A região Centro-

Oeste tem um potencial considerado pequeno, em torno de 2,65 MW. Já o potencial da 

região Sudeste é significativo e só é superado pela região Sul. O potencial teórico 

estimado de aproveitamento é de cerca de 121, 27 MW para a primeira, enquanto o 

potencial da última é de 127,36 MW. 

 

Em suma, o potencial total do Brasil para resíduos florestais apresentado no 

estudo é de cerca de 291,84 MW, sendo que a Região Nordeste detém 9,5%. Deve-se 

levar em consideração que este panorama do potencial teórico de geração de energia 

elétrica a partir de biomassa não faz considerações sobre resíduos de algumas culturas 

como a soja, café, milho, açaí, cacau e uma série de outras que podem ser usadas. 
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Tabela 3.2 – Potencial de Geração a partir de Biomassa no Brasil (2003). 

Regiões Tipo de Biomassa
Potencial 

Teórico (MW) % 

Cana-de-açúcar 10,17 1,7 

resíduos de madeira 13 4,5 

resíduos agrícolas 38,42 9,7 
Norte 

óleos vegetais 157,35 78,0 

Cana-de-açúcar 120,3 20,5 

Resíduos de madeira 27,56 9,4 

resíduos agrícolas 83,42 21,0 
Nordeste 

óleos vegetais 44,60 22,0 

Cana-de açucar 42,20 7,2 

resíduos de madeira 127,36 43,6 

resíduos agrícolas 189,89 47,8 
Sul 

óleos vegetais - - 

Cana-de açucar 353,20 60,3 

resíduos de madeira 121,27 41,5 

resíduos agrícolas 17,58 4,4 
Sudeste 

óleos vegetais - - 

Cana-de-açúcar 59,50 10,1 

resíduos de madeira 2,65 0,9 

resíduos agrícolas 67,72 17,0 
Centro-Oeste 

óleos vegetais - - 

Cana-de açucar 585,37 39,7 

resíduos de madeira 291,84 19,7 

resíduos agrícolas 397,03 26,9 
Total 

óleos vegetais 201,95 13,7 

FONTE:CENBIO (2003). 
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 Segundo a tabela, a região Nordeste apresentou um potencial de 275,8 MW 

(19,3% do potencial estimado para o país), tendo como parcela para cada tipo de 

biomassa em relação ao potencial total da região a seguinte distribuição em ordem 

decrescente: cana-de-açúcar (43,6%), resíduos agrícolas (30,2%), óleos vegetais 

(16,2%) e resíduos de madeira (10%). 

 

Tomando-se por base um outro dado consolidado apresentado por PALETTA 

(2003), com base em dados do CENBIO, tem-se potencial estimado em cerca de 

13.584 MW, sendo que os resíduos agrícolas respondem por 68,5% desse total, 

seguidos da cana-de-açúcar com 28,4% e dos resíduos da madeira com apenas 3,2% 

(tabela 3.2). As regiões Sul e Sudeste concentram 67% desse potencial e a região 

Nordeste se apresentou com 1374 MW (pouco mais de 10% do potencial estimado para 

o país), tendo como parcela para cada tipo de biomassa em relação ao potencial total 

da região a seguinte distribuição em ordem decrescente: cana-de-açúcar (52,8%), 

resíduos agrícolas (43,2%) e resíduos de madeira (4,1%). 

 

Vale ressaltar que esse dado, disponibilizado por PALETTA (2003), não 

considera para a feitura do potencial teórico os dados referentes aos óleos vegetais. 

Analisando os dados em relação ao estudo anterior apresentado, tem-se uma diferença 

enorme. Em relação ao potencial teórico nacional total, o primeiro apresentou um 

potencial de 1486,2 MW, enquanto que o segundo verificou 13584 MW (quase 10 vezes 

mais). Quanto à região nordeste, a diferença também é significativa, pois o primeiro 

mostrou 275,88 MW de potencial e o último, 1374 MW. Todavia, apesar da disparidade, 

para ambos os estudos apresentados o potencial para o uso da biomassa na geração é 

significativo. Dessa maneira, essa alternativa, já cogitável por sua disponibilidade de 

insumo e tecnológica, é uma oportunidade, inclusive de ordem estratégica, para a 

promoção de um desenvolvimento econômico calcado por atividades que possuem, 

inerentes às suas características, a possibilidade de inclusão social e geração de 

emprego e renda no campo. 
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Tabela 3.3 – Potencial Teórico de Geração a partir de Biomassa no Brasil. 

Regiões Tipo de Biomassa Potencial Teórico (MW) % 

Cana-de-açúcar 10 0,9 

resíduos de madeira 103 9,0 

resíduos agrícolas 1.035 90,2 
Norte 

Total 1.148 100,0

Cana-de-açúcar 725 52,8 

Resíduos de madeira 56 4,1 

resíduos agrícolas 593 43,2 
Nordeste 

Total 1.374 100,0

Cana-de açucar 283 5,6 

resíduos de madeira 67 1,3 

resíduos agrícolas 4.664 93,0 
Sul 

Total 5.014 100,0

Cana-de açucar 2.505 61,3 

resíduos de madeira 135 3,3 

resíduos agrícolas 1.449 35,4 
Sudeste 

Total 4.089 100,0

Cana-de-açúcar 329 16,8 

resíduos de madeira 70 3,6 

resíduos agrícolas 1.561 79,6 
Centro-Oeste 

Total 1.960 100,0

Cana-de açucar 3.852 28,4 

resíduos de madeira 430 3,2 

resíduos agrícolas 9.302 68,5 
Total 

Total 13.584 100,0

FONTE: PALETTA (2003). 
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3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA BAHIA 

 

 

O estado da Bahia, segundo dados do Balanço Energético Nacional, referentes a 

31 de dezembro de 2002, tinha capacidade instalada de geração total de cerca de 5952 

MW, cerca de 47% da capacidade instalada do Nordeste. Desse montante, a geração 

hidráulica ficava em torno de 5128 MW, o que correspondia a 86,15% de toda a 

capacidade instalada do estado. A geração de origem térmica apresenta apenas 823 

MW (aproximadamente 13,85%), sendo que 466 MW eram caracterizados por ser 

autoprodução e os outros 357 MW eram caracterizadas por ser concessionárias de 

serviço público e produtores independentes. Em suma, a composição da capacidade 

instalada para o estado é preponderantemente hidráulica, tendo uma pequena parcela 

de origem térmica. Dados mais recentes da ANEEL confirmam uma potência instalada 

total de aproximadamente 9.000 MW, o que representa quase 10% da capacidade de 

geração do país. 

 

Desta parcela, a geração de origem térmica, segundo dados da Agência 

Reguladora de Energia Elétrica (ANEEL), em operação e que usa biomassa possui 

capacidade instalada de aproximadamente 109,6 MW, distribuídas em três usinas e 

divididas em torno de 3 insumos: 

 

- Bagaço de Cana: 1 usina de propriedade da Agro Indústrias do Vale São 

Francisco S/A, localizada em Juazeiro, classificada como produtora 

independente e com 4 MW de potência instalada. 

 

- Licor Negro e Resíduos de Madeira: 2 usinas, sendo uma de propriedade da 

Bacell S/A, localizada em Camaçari, classificada com autoprodutora  e com 

13,6 MW de potência instalada; e outra de propriedade da Bahia Sul Celulose 

S/A, no município de Mucuri e com potência instalada em torno de 92 MW. 
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Capacidade Instala de Geração da Bahia em MW - 
2005

109,6

8890,2

Biomassa Outras fontes
 

Figura 3.5 – Capacidade Instalada de Geração da Bahia – 2005. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

Entre as usinas em operação, vale ressaltar que a energia gerada é consumida 

pelas próprias atividades industriais e, portanto, sem a comercialização da energia 

excedente. 

 

Além dessas usinas em operação, ainda segundo a ANEEL, existe uma usina 

em construção de propriedade da Veracel, no município de Eunápolis, classificada 

como autoprodutora e com potência instalada em torno de 117 MW. Esta usina, em 

específico, é classificada pela ANEEL como futura comercializadora de excedente de 

energia gerada, sendo o único caso em todo o território baiano. 
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Distribuição da Capacidade Instalada por Tipos 
de Biomassa na Bahia em MW - 2005

4

105,6

cana-de-açúcar licor negro e resíduos de madeira
  

Figura 3.6 – Distribuição da Capacidade Instalada de Geração por Tipos de Biomassa 

na Bahia. 

FONTE: Aneel (2005) – dados atualizados no dia 10/02/2005. 

 

 

3.4 O POTENCIAL NA BAHIA 

 
 

Para avaliar as oportunidades e as condicionantes principais para o uso da 

biomassa na Bahia, faz-se necessário saber se há tecnologia comercialmente 

disponível e, sobretudo, conhecer as potencialidades de geração do estado a partir da 

disponibilidade de biomassa em que quantidades e de que tipos.  

 

Percebe-se, a partir da análise dos aproveitamentos energéticos desse insumo 

para a geração de eletricidade, que até então os usos estão voltados para o bagaço de 

cana e os usos do licor negro e resíduos de madeira pela indústria de Papel e Celulose. 

Este último é usado com muito mais intensidade, pois dos 226,6 MW instalados 

(incluindo a entrada em operação da usina da Veracel), apenas 4MW tem como insumo 

o uso do bagaço de cana. 
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Dentro dessa observação, em que a Bahia possui apenas pouco mais de 200 

MW instalados com o uso da biomassa, concentrados apenas nos setores mais 

tradicionais deste tipo de geração no Brasil, como o setor sucroalcooleiro e a indústria 

de papel e celulose, é necessário investigar os outros tipos de biomassa encontrados 

no território baiano e passíveis de aproveitamento. 

 

Com o intuito de se implementar políticas que incentivem a diversificação da 

matriz energética, num ambiente de apoio às fontes renováveis de energia através do 

PROINFA e, ainda, dentro da perspectiva de universalização do serviço de energia 

elétrica, em que segundo a Companhia de Eletricidade do estado da Bahia (COELBA), 

com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE) de 2001, 

estima um montante de 370.000 domicílios rurais sem energia elétrica, dispersos em 

567.000 km2 do território baiano, faz-se necessário se conhecer melhor o potencial dos 

tipos de biomassa que podem contribuir para esse cenário. 

 

Apesar de se usar o bagaço de cana e o licor negro para a geração, o que 

pressupõe que exista potencial de geração para esses tipos de biomassa e as barreiras 

são transponíveis, as outras fontes como resíduos agrícolas, resíduos florestais, 

plantações energéticas e culturas oleaginosas não possuem aproveitamentos para a 

geração de energia elétrica e assim, esses potenciais precisam ser investigados. 

 

Tomando-se por base o estudo apresentado no Atlas de Energia Elétrica do 

Brasil – ANEEL (2002), em parceria com o CENBIO, o potencial por tipo de biomassa 

do estado Bahia está evidenciado no mapa na figura abaixo: 
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Figura 3.7 - Potencial de geração de energia por tipo de biomassa (cana-de-açúcar e resíduos 

agrícolas). 

FONTE: ANEEL (2002). 

 

A partir do mapa, pode-se constatar que a Bahia possui potencial em todos os 

tipos de biomassa pesquisados pelo estudo. Resumindo, esse potencial estimado em 

quantidade de energia por ano ficou distribuído da seguinte maneira: 

 

- Cana-de-açúcar: Entre 200 e 1000 GWh/ano; 

- Resíduos Agrícolas: Entre 50 e 500 GWh/ano; 

- Resíduos de madeira: Entre 200 e 500 GWh/ano; 

- Óleos vegetais: Entre 2 e 10 GWh/ano. 

 Vale ressaltar, as premissas usadas para esse estudo, já foram apresentadas no 

item sobre o potencial no Brasil e que esses resultados são provenientes daquela 

metodologia. 
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Figura 3.8 - Potencial de geração de energia por tipo de biomassa (resíduos de madeira e óleos 

vegetais). 

FONTE: ANEEL (2002). 

 

 Os dados acima datam do ano de 2002 e, portanto deve-se fazer uma 

investigação de como ficaria esse potencial levando em consideração dados mais 

recentes sobre o perfil agrícola do estado. Dessa maneira, inicialmente, faz-se uma 

análise do perfil agrícola do estado e depois são feitas exposições sobre a metodologia 

usada e os potenciais resultantes com base nos dados da Secretaria de Agricultura da 

Bahia – SEAGRI, alicerçados por informações do IBGE, em 2004. 
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3.4.1 Perfil Agrícola da Bahia 
 
 
 A agricultura da Bahia vem crescendo muito nos últimos anos e o 

desenvolvimento se dá tanto em termos de quantidade produzida, como no aumento da 

área plantada e no aumento significativo da produtividade em algumas culturas. 

  

Em relação à produtividade nos anos de 2003 e 2004, constatou-se aumentos de 

produção em quase todas as culturas abordadas. Os destaques evidenciados por esses 

dados são as culturas do cacau, algodão herbáceo, arroz e mamona, com aumentos a 

partir de 80% entre uma safra e outra. 

  

Apesar desses resultados serem quase maciçamente de aumento, existem 

variações negativas em algumas culturas, o que pode restringir a disponibilidade de 

biomassa e assim diminuir a estimativa teórica do potencial de geração de energia 

elétrica para o estado. 

  

As culturas que tiveram sua produção menor em 2004, em relação ao ano 

anterior, foram o dendê e o coco-da-baía e a castanha de caju, que também é abordada 

como possibilidade potencial teve um aumento de produção irrisório. 
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Segue abaixo a tabela com as informações relativas à produção: 

 

Tabela 3.4 – Produtividade de diversas culturas agrícolas na Bahia em 2003 e 2004. 
 Produção (t) 

Produtos 2003 2004Variação% 

Algodão Herbáceo 

(em caroço) 276.337 692.622 150,64

Amendoim (em 

casca) 7.756 11.146 47,12

Arroz (em casca) 31.120 62.586 101,11

Cacau (em 

amêndoa) 110.392 783.971 610,17

Café (em coco) 130.095 143.497 10,3

Cana de Açúcar 4.566.742 4.966.198 8,75

Castanha de Caju 5.444 5.581 2,52

Coco da Bahia  423.102 421.191 -0,45

Dendê 168.901 164.135 -2,82

Mamona (em 

baga) 73.656 134.875 83,11

Milho (em grãos) 1.219.318 1.738.631 42,59

Soja (em grãos) 1.555.500 2.364.480 52,01

Sorgo (em grãos) 74.055 99.444 34,28

FONTE:SEAGRI (www.seagri.ba.gov.br). 

  

Em relação à área plantada, o estado também experimentou aumentos em 

quase todas as culturas e têm-se como destaques amendoim, arroz, sorgo e a 

mamona. Na tabela 3.5 estão apresentados os tamanhos em hectare da área utilizada 

para a produção e a variação entre o ano de 2003 e 2004. 
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Tabela 3.5 – Área utilizada na produção de diversas culturas nos anos de 2003 e 2004. 
Área (ha) 

Produtos 2003 2004 Variação % 

Algodão 

Herbáceo (em 

caroço) 85.744 202.887 136,62 

Amendoim (em 

casca) 5.869 6.731 14,69 

Arroz (em casca) 18.018 28.712 59,35 

Cacau (em 

amêndoa) 486.285 487.546 0,26 

Café (em coco) 142,29 148.426 4,31 

Cana de Açúcar 82.887 85.810 3,53 

Castanha de Caju 19.544 19.870 1,67 

Coco da Bahia  96.246 96.279 0,03 

Dendê 41.723 41.415 -0,74 

Mamona (em 

baga) 125.188 149.464 19,39 

Milho (em grãos) 675.925 781.186 15,57 

Soja (em grãos) 850.000 821.000 -3,41 

Sorgo (em grãos) 49.241 61.298 24,49 

FONTE:SEAGRI  (www.ba.gov.br). 

  

 Na tabela 3.6, pode-se perceber que também houve aumento da produtividade 

ou rendimento por hectare de maneira geral, pois apenas o dendê e o coco-da-baía 

apresentaram rendimento negativo. 

 

 

 

http://www.ba.gov.br/
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Tabela 3.6 – Rendimento em Kg/ha em 2003 e 2004. 
Rendimento (kg/ha) 

Produtos 2003 2004Variação % 

Algodão Herbáceo 

(em caroço) 3.223 3.414 5,93

Amendoim (em 

casca) 1.291 1.656 28,28

Arroz (em casca) 1.727 2.180 26,21

Cacau (em 

amêndoa) 227 1.608 608,33

Café (em coco) 914 967 5,74

Cana de Açúcar 55.096 57.874 5,04

Castanha de Caju 279 281 0,83

Coco da Bahia  4.396 4.375 -0,49

Dendê 4.048 3.963 -2,1

Mamona (em baga) 588 902 53,37

Milho (em grãos) 1.804 2.226 23,38

Soja (em grãos) 1.830 2.888 57,38

Sorgo (em grãos) 1.504 1.622 7,87

FONTE: SEAGRI (www.ba.gov.br). 

 

 O destaque fica para o cacau que apresentou uma variação muito significativa, 

enquanto a soja e a mamona também experimentaram aumentos acima de 50%. 
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3.4.2 Metodologia 
 
 

 Para a determinação do potencial de geração de energia elétrica a partir dos 

resíduos de biomassa no estado da Bahia, tomou-se como metodologia básica a 

mesma utilizada pelo estudo feito pelo Cenbio, apresentado no Panorama do Potencial 

de Biomassa no Brasil (2002) e que será exposta a seguir. Há, ainda, complementação 

da metodologia mencionada, a partir da consideração de outros resíduos de culturas 

agrícolas encontradas no estado. 

  

Para determinar o potencial de geração de eletricidade a partir do bagaço de 

cana se tomou dois cenários tecnológicos com as seguintes especificações: 

  

- Opção 1: 

Caldeira de 21 bar (300°C), turbinas de múltiplo estágio com potencial de 

geração excedente de 10kWh/tc, com geração apenas na safra (150 dias – 

região nordeste), consumo de 500kg/tc de vapor de processo e fator de utilização 

em 95%.  

 

- Opção 2: 

Caldeira 80 bar (480°C), turbinas de condensação e extração com potencial de 

geração excedente de 126kWh/tc, geração durante todo o ano, consumo de 

340kg/tc de vapor de processo e fator de utilização de 95%. 

  

Em relação à geração se fazendo uso de resíduos das culturas agrícolas, 

adotou-se a configuração de ciclos a vapor de pequeno porte, rendimento de 15% e 

fator de utilização de 70%. Para o cálculo do potencial também se leva em 

consideração os diferentes índices de quantidade de resíduo por quantidade produzida 

e poder calorífico inferior (PCI): 
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-Arroz: Quantidade de resíduo igual a 30% e PCI, 3384 kcal/kg; 

-Castanha de Caju: Quantidade de resíduo igual a 73% e PCI, 4281 kcal/kg; 

-Coco-da-baía: Cada fruto com peso igual a 0,5 Kg, quantidade de resíduo igual 

a 60% e PCI, 4556 kcal/Kg. 

  

Admitindo-se a existência de outras culturas e a disponibilidade de resíduos 

delas advinda, complementa-se a metodologia do CENBIO, acima descrita, com a 

inserção dos seguintes dados: 

 

Tabela 3.7 – Quantidade de Resíduos e PCI por Cultura Agrícola. 

Culturas Quant.de 
resíduo (%) 

PCI (kcal/kg) 

Café 201 38003

Milho 1001 37421

Algodão 181 30003

Sorgo 301 42732

Sisal 151 41603

Soja 11 33003

Amendoim 251 32003

Cacau 804 39003

Mamona 301 45003

FONTE: 1 – NOGUEIRA (2000), 2 – RIPOLI (2002), 3 – IPT (2005), 4 -SOUSA (2005). 

  

Enfim, para o cálculo do potencial teórico do uso de resíduos de dendê, faz-se 

necessário precisar a porcentagem de resíduos derivados da produção, que se 

apresenta em toneladas de coco de dendê. Vale ressaltar, que o presente estudo não 

avalia a disponibilidade de terras do estado que poderiam ser usadas para a 

dendeicultura, o que poderia alavancar o potencial estimado. 

 

Segundo Souza (2005), o percentual de óleo que pode ser extraído do fruto é de 

24%. Ou seja, a partir da produção de dendê de 2004, tem-se uma produção de 

aproximadamente 33.393 toneladas de óleo. Ainda segundo o autor, a quantidade de 

cachos vazios, fibra e casca por tonelada de óleo produzida são respectivamente: 1.100 

Kg, 600 kg e 250Kg.  
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Outra informação importante para a definição do potencial é o poder calorífico 

inferior (PCI) de cada um dos tipos de resíduo. Nesse estudo admite-se, com base em 

dados fornecidos pela Opalma15, para fibra e cachos vazios, um poder calorífico em 

torno de 2.000 Kcal/kg e para a casca, cerca de 4000 Kcal/kg. 

 

Nos aspectos concernentes aos resíduos florestais, considera-se o mesmo 

molde usado para resíduos agrícolas com a quantidade de resíduo em 17,65%, PCI 

igual a 2000 kcal/kg e para a conversão da quantidade em metros cúbicos para 

toneladas, admite-se que a densidade média do eucalipto no Brasil é de 450kg/m3. 

  

Por último, os óleos vegetais têm como referência à utilização de dados 

referentes a projetos experimentais desenvolvidos na região norte do país utilizando 

óleo de dendê, em que o fator de utilização é de 30% e o consumo do óleo é de 

250kg/MWh. Vale ressaltar que o foco da dissertação é o potencial de resíduos e não 

do óleo. Na verdade, as premissas para se determinar o potencial teórico do óleo são 

afastadas da realidade, pois consideram que todo óleo seria usado para a geração de 

eletricidade, quando de fato ele é usado para fins alimentícios, farmacêuticos, 

energéticos (setor de transporte – biodiesel) e etc. 

 
 
3.4.3 Potencial 
 
 
A. Cana-de-açúcar:  

 

De acordo com os dados referentes à produção de cana-de-açúcar do ano de 

2004, segundo informações da SEAGRI, a partir de dados do IBGE, a quantidade 

produzida foi aproximadamente em torno de 4.966.198 toneladas, experimentando uma 

variação positiva em relação ao ano anterior de cerca de 8,75%. Essa produção está 

                                                 
15 Comunicação Pessoal a partir de visita a empresa. 
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distribuída em 238 municípios, tendo como principais destaques Juazeiro, Mucuri e 

Caravelas. 

 

Tomando-se por base o cenário de menor rendimento, o potencial fica em torno 

de 14,53 MW, valor que é mais de 3 vezes o valor do que é utilizado efetivamente no 

estado. Utilizando o cenário de maior eficiência, em que se tem geração por todo ano e 

são usados equipamentos mais eficientes para a geração, tem-se um outro potencial 

significativamente maior que fica em torno de aproximadamente 76,55 MW. Nesse 

caso, o valor do potencial fica ainda mais distante daqueles 4 MW aproveitados para 

gerar energia elétrica. 

 

O potencial verificado se concentra nas regiões do Vale do São Francisco, a 

região Sul do estado e a região Metropolitana de Salvador. Na próxima seção, busca-se 

as condicionantes que podem estar atrasando o desenvolvimento da exploração desse 

tipo de aproveitamento energético. 

  

 

B. Resíduos Agrícolas: 
 

 
- Arroz: 

 

A Bahia apresentou em 2004 uma produção de arroz de cerca de 62.586 

toneladas, o que corresponde a uma variação em relação ao ano anterior em torno de 

101%. Essa produção está distribuída em 66 municípios e tem como destaques São 

Desidério, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras. A produtividade também cresceu nesse 

período e a variação quantidade em quilos por hectare variou em aproximadamente 

26,2%. A variação da área plantada é de aproximadamente 60% e tomando-se toda a 

produção para se gerar energia elétrica a partir dos seus resíduos, o potencial 

estimado, a partir das premissas expostas no item sobre metodologia, fica em torno de 

aproximadamente 1,8 MW.  
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O potencial é um pouco maior a partir do momento que se usa tecnologias mais 

eficientes. Considerando uma eficiência de conversão em torno de 25%, ele se 

apresenta com aproximadamente 3 MW. As regiões que concentram a produção de 

arroz no estado são o Extremo Oeste Baiano e Centro Sul.  

 

- Castanha de Caju: 
 

Em relação à castanha de caju, tem-se que sua produção no estado, em 2004, 

ficou em torno de 5.581 toneladas e com variação pequena em relação à produção em 

2003, aproximadamente 2,5%. A produção está distribuída em apenas 44 municípios e 

as maiores são das cidades de Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Cícero Dantas. 

As variações no rendimento (kg/ha) e na área plantada foram insignificantes, mostrando 

certa estabilidade.  

 

O potencial estimado de geração deste tipo de biomassa, baseado na produção 

em 2004, é de aproximadamente 0,5 MW, potencial irrisório quando comparado às 

outras fontes de biomassa. Adotando-se a eficiência de 25%, o potencial sobe para 0,8 

MW. Quanto à sua disposição geográfica, tem-se o potencial concentrado na região 

Nordeste do estado. 

 
- Coco-da-baía: 

 

Essa cultura, como já mostrado anteriormente, é uma das poucas que 

apresentaram retração na produção em 2004, quando comparada ao ano anterior. 

Porém, essa retração é insignificante, pois se situa em torno dos 0,5%. A produção no 

estado no ano passado é a maior da região Nordeste e ficou em torno de 421.191 

toneladas, com área destinada a sua produção de cerca de 96.279 hectares. Ela está 

distribuída em 259 municípios e tem como destaques Conde, esplanada e Acajutiba.  
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Com base nesses dados, a estimativa para o potencial de geração é de 

aproximadamente 32,7 MW. Admitindo-se um ciclo a vapor de eficiência em torno de 

25%, o potencial se apresenta com 54,5 MW. Esse potencial é bastante expressivo, 

sendo substancialmente maior quando comparado aos outros resíduos de culturas 

agrícolas apontados até aqui. As regiões que concentram esse potencial são o 

Nordeste Baiano, a Metropolitana de Salvador e a região Sul, sendo que a maior 

concentração se dá na primeira mencionada. 

 
- Café: 

 

Quanto ao café, tem-se que sua produção no estado, em 2004, ficou em torno de 

143.497 toneladas e com variação de crescimento, em relação à 2003,  de 

aproximadamente 10%. A produção está distribuída em apenas 155 municípios e as 

maiores são das cidades de Barra do Choça, Bonito e Vitória da Conquista. Tem-se 

ainda que as variações de rendimento (kg/ha) e área plantada foram positivas, em torno 

dos 5%.  

 

A partir desses dados, o potencial estimado para os resíduos do café é de 

aproximadamente 3,1 MW. Ao se admitir eficiência de 25%, o potencial energético sobe 

para 5,2 MW. Os destaque regionais são o Centro Sul e o Extremo Oeste do estado. 

 
- Milho: 

 

No que diz respeito ao milho, a sua produção, em 2004, foi de 1.738.631 

toneladas, apresentando uma variação positiva considerável em relação ao ano de 

2003, em torno de 42,6%.  O crescimento, em relação ao ano de 2002, ainda é mais 

significativo (106%). Quase todo o estado baiano produz essa cultura (89,2% dos 

municípios do estado), são 372 municípios e o destaque fica para as cidades de São 

Desidério, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras. A área plantada cresceu 15,57%, e 

assim pode-se inferir que a grande diferença seu deu em função da produtividade que 

aumentou 23,4%. 
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Adotando-se a metodologia descrita anteriormente, o potencial estimado para os 

resíduos da cultura do milho é de cerca de 185 MW, com tecnologia de eficiência em 

15%. Se considerarmos um ciclo a vapor com eficiência de 25%, o potencial teórico 

passa para 308,5 MW, um valor considerável. A distribuição espacial de sua produção 

se dá em todas as regiões do estado. 

 

- Algodão: 
 

A produção de algodão de 2004, em relação ao ano anterior, teve um 

crescimento significativo da ordem de 150%, apresentando 692.622 toneladas. A 

distribuição espacial se deu em 64 municípios, tendo como destaques São Desidério, 

Barreiras e Formosa do Rio Preto. A área plantada dessa cultura também experimentou 

uma grande variação positiva da ordem de 136,6%, todavia a produtividade por hectare 

não aumentou tanto, crescendo apenas 5%. 

 

Com esses dados, o potencial teórico para os resíduos de algodão foi estimado 

em aproximadamente 10,6 MW para um sistema com eficiência de 15%. Adotando-se 

eficiência de 25%, o potencial se apresenta com 30 MW. Quanto à distribuição espacial 

da cultura no estado, ela tem como destaques as regiões do Extremo Oeste, Vale do 

Rio São Francisco e Centro Sul. 

 
- Sorgo: 

 

A Bahia apresentou em 2004 uma produção de sorgo de cerca de 99.444 

toneladas, o que corresponde a uma variação em relação ao ano anterior em torno de 

34,28%. Essa produção está distribuída em 33 municípios e tem como destaques: 

Malhada, Iuiú e Candiba. A produtividade também cresceu nesse período e a variação 

quantidade em quilos por hectare variou em aproximadamente 7,86%. A variação da 

área plantada é de aproximadamente 25% e tomando-se toda a produção para se gerar 

energia elétrica a partir dos seus resíduos, o potencial estimado, a partir das premissas 
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expostas no item sobre metodologia, fica em torno de aproximadamente 3,6 MW. O 

potencial é um pouco maior a partir do momento que se usa tecnologias mais 

eficientes. Considerando uma eficiência de conversão em torno de 25%, ele se 

apresenta com aproximadamente 6 MW. As regiões que concentram a produção de 

sorgo no estado são o Vale do São Francisco e Centro Sul. 
 
- Cacau: 

 

No que diz respeito ao cacau, a sua produção, em 2004, foi de 783.971 

toneladas, apresentando uma variação positiva fantástica em relação ao ano de 2003, 

em torno de 610,7%.  A produção no estado baiano se dá em 101 municípios e o 

destaque fica para as cidades de Itajuípe, Itamaraju e Ibirataia. A área plantada 

praticamente não cresceu e o rendimento pro hectare aumentou espantosamente 

608%. 

 

Adotando-se a metodologia descrita anteriormente, o potencial estimado para os 

resíduos da cultura do cacau é de cerca de 347,8 MW, com tecnologia de eficiência em 

15%. Se considerarmos um ciclo a vapor com eficiência de 25%, o potencial teórico 

passa para 580 MW, um valor muito expressivo. A distribuição espacial de sua 

produção se dá nas regiões Sul e Centro Sul do estado. 

 

- Amendoim: 
 

A produção de amendoim de 2004, em relação ao ano anterior, teve um 

crescimento significativo da ordem de 47%, apresentando 11.146 toneladas. A 

distribuição espacial se deu em 85 municípios, tendo como destaques Maragogipe, 

Cruz das Almas e São Felipe. A área plantada dessa cultura também experimentou 

uma grande variação positiva da ordem de 14,6% e a produtividade por hectare 

aumentou 28,2%. 
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Com esses dados, o potencial teórico para os resíduos de amendoim foi 

estimado em aproximadamente 0,25 MW para um sistema com eficiência de 15%. 

Adotando-se eficiência de 25%, o potencial se apresenta com 0,4 MW. Potencial que 

pode ser considerado como irrisório. Quanto à distribuição espacial da cultura no 

estado, ela se concentra nas regiões Centro Sul, Sul e Metropolitana de Salvador. 

 
- Mamona: 

 

A Bahia apresentou em 2004 uma produção de mamona de cerca de 134.875 

toneladas, o que corresponde a uma variação em relação ao ano anterior em torno de 

83,11%. Essa produção está distribuída em 140 municípios e tem como destaques 

Jussara, Carfanaum e Canarana. A produtividade também cresceu nesse período e a 

variação quantidade em quilos por hectare variou em aproximadamente 53,7%. A 

variação da área plantada é de aproximadamente 19,4% e tomando-se toda a produção 

para se gerar energia elétrica a partir dos seus resíduos, o potencial estimado, a partir 

das premissas expostas no item sobre metodologia, fica em torno de aproximadamente 

5,2 MW. O potencial é um pouco maior a partir do momento que se usa tecnologias 

mais eficientes. Considerando uma eficiência de conversão em torno de 25%, ele se 

apresenta com aproximadamente 8,6 MW. As regiões que concentram a produção de 

sorgo no estado são o Vale do São Francisco e Centro Sul. 

 
- Sisal: 

 

No que diz respeito ao sisal, a sua produção, em 2004, foi de 187.247 toneladas, 

apresentando uma variação positiva em relação ao ano de 2003, em torno de 6%.  A 

produção no estado baiano se dá em 73 municípios e o destaque fica para as cidades 

de Campo Formoso, Conceição do Coité e Santa Luz. 

 

Adotando-se a metodologia descrita anteriormente, o potencial estimado para os 

resíduos da cultura do sisal é de cerca de 3,3 MW, com tecnologia de eficiência em 

15%. Se considerarmos um ciclo a vapor com eficiência de 25%, o potencial teórico 



  105 

  
 

passa para 5,5 MW. A distribuição espacial de sua produção se dá nas regiões 

Nordeste e Centro Norte do estado. 

 

- Soja: 
 

A produção de soja de 2004, em relação ao ano anterior, teve um crescimento 

significativo da ordem de 42,6%, apresentando 2.364.480 toneladas. A distribuição 

espacial se deu em 9 municípios, tendo como destaques São Desidério, Luís Eduardo 

Magalhães e Barreiras. A área plantada dessa cultura experimentou uma variação 

negativa da ordem de 3,4%, todavia a produtividade por hectare aumentou 57,4%. 

 

Com esses dados, o potencial teórico para os resíduos de soja foi estimado em 

aproximadamente 2,2 MW para um sistema com eficiência de 15%. Adotando-se 

eficiência de 25%, o potencial se apresenta com 3,7 MW. Quanto à distribuição espacial 

da cultura no estado, ela se concentra nas regiões Centro Sul, Sul e Metropolitana de 

Salvador. 

 
- Dendê: 

 

O estado possui uma produção, distribuída em 19 municípios, de 164.135 

toneladas em 2004. Essa quantidade quando comparada ao ano de 2003 variou 

negativamente cerca de 2,82%, porém apresenta-se de forma bem regular nos últimos 

anos. Em relação à área plantada, a quantidade de hectares destinada, em 2004, é de 

41.415, o que corresponde a 0,74% a menos que no ano anterior. No tocante ao 

rendimento ou produtividade por hectare, tem-se que, em 2004, cada hectare produziu 

aproximadamente cerca de 3.963 Kg, o que representa uma variação negativa de 2,1% 

em relação ao ano de 2003. Os municípios que se destacam na produção são Valença, 

Taperoá e Jaguaripe. A partir desses dados, pode-se constatar que há uma relativa 

constância nos que diz respeito a produção de dendê e que, portanto, a produção de 

resíduos derivados também é regular. 
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Do processo de beneficiamento do dendê, tendo como finalidade a produção de 

óleo, tem-se como resíduos a fibra, a casca e cachos vazios (SOUZA, 2005). A geração 

de energia elétrica, a partir do uso desses resíduos, é uma experiência que já é 

realizada no Estado e é um destino alternativo, já que esses resíduos são usados 

basicamente para adubação, fabricação de carvão ativado e ração animal. 

 

Segundo Souza (2005), o percentual de óleo que pode ser extraído do fruto é de 

24%. Ou seja, a partir da produção de dendê de 2004, tem-se uma produção de 

aproximadamente 33.393 toneladas de óleo. Ainda segundo o autor, a quantidade de 

cachos vazios, fibra e casca por tonelada de óleo produzida são respectivamente: 1.100 

Kg, 600 kg e 250Kg. Com base nesses dados, a quantidade de cachos vazios, fibra e 

casca derivados são da ordem de 36.512 t, 20.035 t e 8349 t por ano, respectivamente. 

 

Outra informação importante para a definição do potencial é o poder calorífico 

inferior (PCI) de cada um dos tipos de resíduo. Nesse estudo admite-se, com base em 

dados fornecidos pela Opalma, para fibra e cachos vazios, um poder calorífico em torno 

de 2.000 Kcal/kg e para a casca, cerca de 4000 Kcal/kg. 

 

Com essas premissas, adotando-se tecnologia de eficiência de 15%, tem-se 

potenciais para cachos vazios, fibra e casca, em torno de 2,1 MW, 1,1 MW e 1 MW, 

respectivamente. Assim, o potencial total dos resíduos estimado com o uso dessa 

tecnologia é de 4,2 MW. Admitindo-se 25% de eficiência, tem-se potenciais para cachos 

vazios, fibra e casca, em torno de 3,4 MW, 1,9 MW e 1,6 MW, respectivamente. Daí o 

potencial total estimado é de 6,9 MW. Quanto à distribuição espacial da cultura no 

estado, ela se concentra nas regiões Sul e Metropolitana de Salvador. 

 

- Potencial Total dos Resíduos Agrícolas: 
 

A partir do que foi exposto acima, o potencial dos resíduos agrícolas no estado 

da Bahia foi estimado em quase 600 MW para uma tecnologia de eficiência em 15% e 
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um pouco mais que 1000 MW para tecnologia de eficiência em 25%, conforme a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3.8 – Potencial dos Resíduos Agrícolas da Bahia. 

 

FONTE: Elaboração própria. 

 
C. Resíduos Florestais: 

 

Em relação aos resíduos florestais, o potencial é estimado para os resíduos que 

são deixados no campo após a exploração da silvicultura. Com grande destaque na 

produção de madeira em tora, o estado da Bahia é o maior produtor do Nordeste, 

segundo dados do IBGE (Produção da Extração vegetal e Silvicultura, 2002). Tomando-

se por base a produção da silvicultura baiana em 2002, de aproximadamente 5.573.704 

Culturas 
Potencial em MW
(15% eficiência)

Potencial em MW 
(25% eficiência) 

Cacau 347,8 580

Milho 185,0 308,5

Coco-da-Baía 32,7 54,5

Algodão 10,6 30,0

Mamona 5,2 8,6

Dendê 4,2 6,9

Sisal 3,3 5,5

Sorgo 3,6 6,0

Soja 2,2 3,7

Arroz 1,8 3,0

Café 3,1 5,2

Castanha de Caju 0,5 0,8

Amendoim 0,2 0,4

Total 600,2 1013,1
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m3. Admitindo-se que a densidade média do eucalipto é de 450kg/m3 e as mesmas 

premissas utilizadas para o cálculo do potencial para a estimativa feita com os resíduos 

agrícolas, o potencial do estado para geração de energia com essa produção é de 

aproximadamente 25,2 MW, em que as regiões Nordeste e Sul da Bahia são os 

destaques (19 municípios). Ao adotar tecnologia de maior eficiência (25%), o potencial 

aumenta para 42 MW. As indústrias de papel e celulose podem fazer desse potencial 

uma grande opção para conseguir auto-suficiência energética e inclusive negociar 

excedentes de energia elétrica. 

 
D. Óleos Vegetais: 

 

Apesar do foco do estudo ser a geração com resíduos de biomassa, faz-se uma 

estimativa do potencial relacionado às culturas do dendê e da mamona, em função da 

ênfase que tem se dado ao uso dessas culturas para o uso para o biodiesel.  

 

Com base nas premissas anteriormente mencionadas, o cálculo do potencial de 

geração da mamona vai admitir eficiência semelhante ao óleo de dendê já que a 

diferença entre os seus respectivos poderes caloríficos inferiores não é significativa. A 

tecnologia de geração é o uso do óleo em motores de ciclo diesel. O estado baiano 

produziu em 2004 cerca de 164.135 toneladas de dendê e 134.875 de mamona, em 

que a produção de dendê teve uma variação negativa, enquanto a de mamona 

aumentou cerca de aproximadamente 80%. Tem-se que o grande nicho de mercado 

para a utilização dos óleos vegetais para a geração de energia seja o setor de 

transporte. Mesmo assim, lugares em que o sistema isolado depende da disponibilidade 

de óleo diesel para gerar eletricidade também podem ser um nicho importante. A Bahia 

produz quantidades  significativas de oleaginosas como babaçu, amêndoas de pequi, 

licuri, milho, soja, algodão em caroço, porém o estudo em questão se focará no dendê e 

na mamona como já anteriormente mencionado.  

 

A partir dos estudos do Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO), 

sobre uma experiência realizada experimentalmente na Comunidade Vila Boa 
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Esperança, em Moju, no estado do Pará, o potencial para o dendê é da ordem de 60 

MW. Para chegar a esse dado, considerou-se o consumo de 250 kg de óleo por MWh 

gerado, tempo de utilização de 30%, que a quantidade de óleo por tonelada é de 24% 

(SOUZA, 2005) e de que toda a produção de óleo de dendê foi utilizada para a geração 

de eletricidade – o que é um fato irreal. 

 

Usando a mesma metodologia para o cálculo do potencial da mamona, tem-se 

aproximadamente 96,5 MW de potencial ao se admitir o teor de óleo de 47% 

encontrado em Peres (2004).  

 
E. Potencial Total: 

 

Resumindo, enfim, todos os potenciais verificados (cana-de-açúcar, resíduos 

agrícolas, resíduos florestais e oleaginosas) para o estado da Bahia, tem-se que o 

estado possui um potencial expressivo e ainda inexplorado. A disponibilidade de 

resíduos foi verificada nesse contexto. Na tabela 3.9 abaixo, são apresentados os 

potenciais para as culturas investigadas: 
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Tabela 3.9 – Potencial Teórico de Geração de Energia Elétrica a partir de resíduos de 

Biomassa na Bahia.  

Culturas 

Potencial em 
MW (menor 
eficiência) 

Potencial em 
MW (maior 
eficiência) 

Cana-de-açúcar 14,5 76,5

Resíduos Agrícolas 600,2 1013,1

Cacau 347,8 580

Milho 185,0 308,5

Coco-da-Baía 32,7 54,5

Algodão 10,6 30,0

Mamona 5,2 8,6

Dendê 4,2 6,9

Sorgo 3,6 6,0

Sisal 3,3 5,5

Café 3,1 5,2

Soja 2,2 3,7

Arroz 1,8 3,0

Castanha de Caju 0,5 0,8

Amendoim 0,2 0,4

Resíduos Florestais 25,2 42,0
Óleos Vegetais 156,5 156,5
Dendê 60,0 60,0

Mamona 96,5 96,5

Total 796,4 1288,1

FONTE: Elaboração própria. 

 

 Vale ressaltar, que os potenciais de menor e maior rendimento são iguais para 

os óleos vegetais (dendê e mamona), porque não foi usada na metodologia uma 

avaliação com tecnologia de maior eficiência. 
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 A partir dos dados da tabela pode se inferir a seguinte distribuição do potencial 

teórico de geração por tipo de biomassa: 

 

 

Distribuição do Potencial Teórico Estimado por 
Tipo de Biomassa (%)

1,8

75,4

3,2

19,7

Cana-de-açúcar Resíduos Agrícolas Resíduos Florestais Óleos Vegetais
 

Figura 3.9 – Distribuição do Potencial por tipo de Biomassa na Bahia. 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Assim, o potencial total do estado da Bahia no cenário de menor eficiência foi de 

796,4 MW e 1288,1 MW para o  de maior eficiência. Os principais potenciais do estado 

são resíduos agrícolas (75,4%), oleaginosas (19,7%), resíduos florestais (3,2%) e 

bagaço de cana (1,8%), em ordem decrescente. Os resíduos agrícolas são a maior 

parte do dado estimado, dentre os tipos de biomassa, que foram elencados, os grandes 

destaques são  cacau, milho, coco, silvicultura e cana. 

  

Considerando os avanços tecnológicos, em que os processos de conversão são 

mais eficientes, pode-se afirmar que o potencial ainda poderia ser mais expressivo. 

Porém, tecnologias como a gaseificação, que possui eficiência de até 40%, ainda não 

estão disponíveis comercialmente.  Sendo assim, pode-se admitir que o 

desenvolvimento tecnológico nessa área pode contribuir ainda mais com o processo de 
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diversificação da matriz energética do estado e para a expansão do setor elétrico, 

cobrindo inclusive as áreas remotas. 

  

Vale ressaltar que neste estudo do potencial teórico, a quantidade de terras 

degradadas ou disponíveis para as culturas elencadas não foi considerada e isso pode 

ainda alavancar o potencial estimado. 

  

A próxima seção trata dos condicionantes e das oportunidades a partir da 

interseção da disponibilidade tecnológica e da disponibilidade de biomassa para se ter 

um aproveitamento mais efetivo do potencial estimado. Para delimitar melhor as 

oportunidades, a partir da disponibilidade de resíduos, serão adotados dados referentes 

à produção agrícola municipal realizado pelo IBGE, em 2002, e as tecnologias 

comercialmente disponíveis. 

  

 

3.5   CONDICIONANTES GERAIS 

 
 

De maneira geral, o aproveitamento energético da biomassa no sentido de se 

gerar energia elétrica passa por um processo em que se deve otimizar todas as etapas 

intrínsecas a esse tipo de geração. A produção de biomassa, a coleta, o transporte, o 

armazenamento, o pré-processamento, a operação e a manutenção da tecnologia, a 

geração, os aspectos ambientais e a comercialização da energia são etapas que 

envolvem muitas especificidades e que a depender do grau de eficiência de cada 

processo pode comprometer a viabilidade do aproveitamento de maneira sustentável e 

todos os possíveis benefícios provenientes do seu uso. 

 

Após o conhecimento da disponibilidade de biomassa para a geração e as 

tecnologias disponíveis comercialmente para essa finalidade, os aspectos político-

institucionais e regulatórios (arcabouço normativo, estratégias de planejamento 

energético, políticas e instrumentos de incentivo) mais os aspectos do mercado de 
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energia que ajudam ou dificultam os empreendimentos deste tipo de geração são 

determinantes para delimitar as oportunidades e contornar as condicionantes. Vale 

ressaltar que os aspectos institucionais e regulatórios serão esclarecidos mais adiante. 

 

Simplificadamente, trata-se de saber onde e quanto há (e potencialmente pode 

haver) em recursos de biomassa. Quem, como e quanto se necessita de bioenergia e 

finalmente quem pode ajudar ou dificultar o processo de melhorias para o 

aproveitamento dessa fonte energética (NOGUEIRA, 2000). 

 

As informações sobre a quantidade de biomassa envolvem uma complexidade 

devido à disposição espacial esparsa deste recurso, que normalmente é derivada de 

atividades agroprodutivas que vão desde o extrativismo, a resíduos da produção 

vegetal em diferentes escalas e atividades de reflorestamento, ou seja, é muito 

complexo se quantificar.  

 

A partir de dados da produção e teor médio de resíduos por cultura, pode-se 

estimar a quantidade de resíduos que pode ser usada na geração de energia elétrica, 

todavia essa quantidade pode não estar disponível para esse fim, em função de outros 

usos em que eles podem ser empregados. Sendo assim, para cada cultura, há tipos de 

resíduos que podem ter outro fim, inclusive tendo um determinado valor de mercado, o 

qual pode acarretar um custo oportunidade para a geração de eletricidade.  

 

Outro ponto importante no estudo do uso da biomassa como insumo para a 

geração de energia elétrica é a distribuição espacial. A concentração da quantidade de 

biomassa em pequenas áreas tende a diminuir o custo de coleta, armazenamento e 

transporte, favorecendo a viabilidade do aproveitamento do potencial existente e 

contorna o problema da quantidade mínima de biomassa para os ciclos a vapor.  

 

Atualmente, o uso da biomassa como insumo para geração de energia elétrica 

tem como tendência tecnológica a busca pela maior eficiência em usinas de geração de 

menor porte, ou seja, de menor capacidade de geração. Nesse ponto, para se viabilizar 
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esses empreendimentos menores, que possuem, em função disto, alto custo de 

investimento por energia gerada, a biomassa deve ter o menor custo para garantir sua 

viabilidade. Assim, uma condicionante importante é custo do insumo (biomassa) a ser 

utilizado na geração de eletricidade.  

 

Em suma, em termos de custos do insumo a ser utilizado, além dos custos 

associados ao seu valor de mercado para outros fins (custo-oportunidade), têm-se os 

custos de logística (a coleta, o transporte e o armazenamento da biomassa). 

 

A partir dos custos de logística, as aplicações de biomassa para a geração de 

eletricidade que são mais adequadas podem ser ordenadas da seguinte maneira: 

 

- resíduos de biomassa produzidos para fins não energéticos, mas que estejam 

concentrados no local de uso, o que evita os custos de coleta e permite que o 

custo do transporte seja absorvido pelo custo do produto principal, a exemplos do 

bagaço de cana, palha de arroz, restos em serrarias, casca de árvores na 

industria de celulose, casca de dendê e etc; e 

- Plantações de espécimes agrícolas para a produção de energia, a exemplo de 

florestas e plantas oleaginosas. 

 

Segundo Muylaert (2000), alguns estudos de viabilidade demonstram que a 

parcela de custo da biomassa sobre o custo final da eletricidade gerada pode ser 

bastante significativa, da ordem de 25 a 40%. Nesse ponto, pode-se constatar que os 

investidores neste tipo de geração precisam fazer estudos acurados e específicos para 

os seus empreendimentos em questão, antes de se realizar o empreendimento. 

Nogueira (2000) vai além e afirma que sistemas centralizados usando biomassa (usinas 

de maior porte) certamente serão inviáveis devido aos custos de coleta e transporte. 

 

O uso de plantações energéticas também pode ser uma alternativa importante 

em termos de custo do insumo, pois apesar de ser uma alternativa mais cara que o uso 

de resíduos, a silvicultura no Brasil é tecnologicamente muito avançada e a madeira 
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proveniente tem custo considerado competitivo por alguns especialistas, todavia os 

efeitos no meio ambiente ainda são objeto de estudo e que a longo prazo ainda não se 

tem noção da dimensão destes efeitos. Assim sendo, essa opção não foi considerada 

neste estudo. Quanto às oleaginosas, o principal problema intrínseco ao seu uso é o 

fato do óleo produzido ter outros fins que remuneram mais essa atividade, como os 

setores alimentício, cosmético, farmacêutico e etc. Vale ressaltar que este estudo não 

tem o objetivo de abordar e analisar profundamente o potencial das oleaginosas e, sim, 

tem como foco os resíduos de biomassa. 

 

Uma condicionante natural para o uso de biomassa na geração é a sazonalidade 

da produção agrícola, que neste sentido requer também planejamento e ação integrada 

para se otimizar o processo. Alguns especialistas, por exemplo, afirmam que no Centro-

Sul do país pode haver uma relação de complementaridade entre a geração com 

biomassa e a hidroelétrica nos períodos de estiagem que, normalmente, coincidem com 

a safra de cana-de-açúcar, principal aproveitamento de biomassa na geração no país. 

Enfim, existe a necessidade de planejamento e monitoramento  no uso e ocupação do 

solo, em razão da sazonalidade da produção, a criação de monoculturas, perda de 

biodiversidade, uso intensivo de defensivos agrícolas e etc. Esses problemas seriam 

contornados através do desenvolvimento de tecnologias de conversão mais eficientes, 

o que acarretaria na diminuição de área demandada por unidade de energia. 

 

Outra condicionante para a disseminação da biomassa para gerar eletricidade é 

o alto investimento inicial. Nesse ponto, essa barreira se torna relevante na medida em 

que a biomassa tem que competir com recursos financeiros escassos e dificuldade de 

financiamento (COELHO et alli, 2003). 

 

Aspectos políticos e institucionais também podem se configurar numa 

condicionante restritiva ao maior aproveitamento da biomassa. A inserção e integração 

de novas fontes de energia nos sistemas de energia vigentes, em que as instituições 

estão acostumadas com os padrões antigos, requer tempo. Porém, com a garantia de 

mercado para a energia gerada por fontes renováveis através do PROINFA e o 
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programa de universalização de energia elétrica, em que aproveitamentos de recursos 

locais são uma saída para a garantia de suprimento em comunidades isoladas, essa 

condicionante deve se atenuar. Ressalta-se, em relação à Biomassa, no âmbito do 

PROINFA, que o objetivo de contratar 1,1 MW de energia pela Eletrobrás não foi 

alcançado e os preços baixos são a principal razão apontada. 

 

Alguns aspectos tecnológicos são restritivos. As tecnologias que são disponíveis 

comercialmente ainda são ineficientes e caras, tornando a geração menos competitiva 

em relação às outras fontes. Outro ponto importante é a capacidade de operação e 

manutenção dos sistemas que, no caso de pequeno porte para comunidades isoladas, 

precisam ser simples, pois  devem ser feitos pela própria comunidade após 

treinamento, analogamente aos modelos desenvolvidos para a utilização de energia 

solar. 

 

A questão ambiental, dada a necessidade de se reduzir as emissões de gás 

carbônico, é favorável à biomassa, de maneira que as tecnologias comercialmente 

disponíveis e usuais (bagaço, licor negro, arroz e madeira), neste tipo de 

aproveitamento não causam impactos ambientais significativos. Os impactos ambientais 

mais importantes são derivados do uso de florestas energéticas e do bagaço da cana-

de-açúcar, que podem usar excessivamente pesticidas e fertilizantes, erodir o solo, 

modificar as condições do habitat e compactar o solo através do uso de tratores e 

caminhões. 

 

De maneira geral, a geração de energia elétrica através da biomassa no Brasil, é 

uma questão delicada, pois a matriz energética do país já é bastante limpa. A energia 

gerada pela hidroeletricidade (preponderante) é uma energia barata quando comparada 

às tecnologias de geração termelétrica citadas neste trabalho. Com o desenvolvimento 

do mercado e das tecnologias, essa diferença de preços tende a diminuir no futuro. 

Assim sendo, no aproveitamento da biomassa deve-se otimizar as vantagens do seu 

caráter descentralizado e utilização dos recursos naturais encontrados localmente, em 

relação aos grandes aproveitamentos hidrelétricos, caracteristicamente centralizados.  
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A biomassa, nesse sentido, possui tecnologia de conversão energética bastante 

sólida dentre as fontes renováveis de energia (fluxo) e pode se configurar numa solução 

sustentável de substituição da geração a base de combustíveis fósseis (estoque). 

 

 

3.6 CONDICIONANTES E OPORTUNIDADES NA BAHIA 

 

 

Em relação às oportunidades, os resultados são provenientes do cruzamento das 

informações concernentes às tecnologias disponíveis comercialmente, factíveis de 

serem usadas no curto prazo e a disponibilidade de biomassa no estado da Bahia. As 

tecnologias admitidas, neste caso, são os ciclos a vapor de maior ou menor capacidade 

e a gaseificação acoplada a motores de combustão interna.  

 

Desta maneira, deve-se considerar o potencial por cultura conferido 

anteriormente, para se determinar a direção do aproveitamento e perceber o grau de 

dispersão desse potencial por município, para se ter uma noção das possibilidades de 

escala de geração de acordo com as tecnologias disponíveis. Obviamente que, se a 

dispersão for muito grande, um esforço de integração desses municípios no sentido de 

se agregar seus resíduos terá que ser feito e isso incorre em custos de ordem logística 

que podem inviabilizar o processo.  

 

O potencial verificado neste estudo parte do pressuposto que toda a quantidade 

de resíduo advinda da produção será destinada à geração de energia elétrica. Pois, o 

mapeamento das outras possibilidades de uso dos resíduos, seus respectivos valores 

de mercado e a quantidade de resíduos absorvida pelos agentes econômicos em suas 

atividades produtivas não foram realizados devido à escassez de dados.  

 

De acordo com COELHO et al. (2003), em relação às tecnologias e suas 

características, normalmente, os empreendimentos baseados em ciclos a vapor de 
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maior porte (possibilidade de injeção na rede) são maiores que 5 MW. Os ciclos de 

menor capacidade são inferiores a 1-2 MW e usam motores a vapor e a pistão 

(similares às antigas locomotivas a vapor – denominadas locomóveis). No Brasil, a 

disponibilidade residual junto a algumas indústrias e no meio rural tem favorecido a 

viabilidade econômica de sistemas a vapor de pequena capacidade e algumas 

unidades com capacidade inferior a 1-2 MW estão operando. Ainda segundo COELHO 

(2005), sistemas nacionais são comercializados a partir de 200 kW de capacidade. 

Outra tecnologia de menor porte possível é a gaseificação acoplada a motores diesel, 

com experiência no Brasil utilizando sistemas de 20kW de potência. Estes sistemas 

podem chegar até 1MW e podem ser usados com mini-redes para fins de eletrificação 

rural. 

 

Para se ter uma noção mais específica das oportunidades, de que tipo de 

biomassa pode ser mais explorado e quais são os municípios potenciais, tomou-se por 

base os dados do IBGE (Produção Agrícola Municipal e Produção e Extração da 

Silvicultura, 2002). Vale ressaltar que, anteriormente, foi feito o cálculo do potencial 

teórico a partir da produção total por cultura, em 2004, de maneira agregada. Os dados 

do IBGE, mencionados acima, descrevem a produção por município e, com base na 

mesma metodologia adotada, foram feitos cálculos para se determinar o potencial por 

município do Estado. Como o ano base dos dados de referência é 2002, o potencial 

calculado não reflete a realidade atual, mas ilustram a dispersão e as possibilidades 

tecnológicas adequadas aos municípios detentores de biomassa. 

 

Para a exposição das tecnologias adequadas ao potencial encontrado em cada 

município será adotada a seguinte classificação: usinas de ciclo a vapor de maior porte 

e (a partir de 5MW), de médio porte (entre 1MW e 5MW), de pequeno porte (entre 

200kW e 1 MW) e mini porte (entre 20 kW e 200 kW).  
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- Cana-de-açúcar: 
 
 De acordo com a tabela 1 (anexo) e a partir de uma produção total de 4.379.093 

toneladas (aproximadamente 12% menor em relação ao ano de 2004), distribuída em 

238 municípios, tem-se que apenas as usinas de médio, pequeno e mini porte são 

possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Nessa condição, o potencial é maior que 20 

KW (passível de ser aproveitado) em apenas 71 municípios (30%), e distribui-se de 

acordo com a tabela abaixo: 

Tabela 3.10 – Distribuição do Potencial de Geração do Bagaço de Cana por Município 

da Bahia (menor eficiência) – 2002. 

Potencial Núm. De municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 1 1,4

200kW até 1MW 12 16,9

20kW até 200kW 58 81,7

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 98,6% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, o que indica caracteriza um potencial predominantemente de 

pequeno porte. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 154 municípios (65%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 
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Tabela 3.11 – Distribuição do Potencial de Geração do Bagaço de Cana por Município 

da Bahia (maior eficiência) – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 1 0,6

1MW até 5MW 12 7,8

200kW até 1MW 27 17,5

20kW até 200kW 114 74,0
FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

  

Nessa configuração, há potencial para os ciclos a vapor de grande porte, médio 

e pequeno porte; e também para as tecnologias de gaseificação de pequeno e mini 

porte. A partir da tabela, tem-se que 91,5% dos municípios possuem potencial menor 

que 1 MW, o que recomenda o aproveitamento de pequeno porte ou a centralização 

dos resíduos através da integração dos municípios. Porém 13 municípios (8,4%), 

possuem potencial de aproveitamento maior que 1 MW, sendo que Juazeiro (extremo 

norte) apresenta pouco mais de 18 MW (27,3% do potencial total); e Mucuri e Caravelas 

(extremo sul) possuem juntas 7,87 MW, transformando-as em boas oportunidades. 

 

- Arroz: 
 
 De acordo com a tabela 2 (anexo) e a partir de uma produção total de 39.540 

toneladas (36,8% menor que a produção em 2004), distribuída em 66 municípios, tem-

se que apenas os sistemas de pequeno e mini porte são possíveis, com os usos das 

tecnologias de gaseificação e ciclos a vapor, quando considerado o cenário de menor 

eficiência. Nessa condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser 

aproveitado) em apenas 11 municípios (16,6%), e distribui-se de acordo com a tabela 

abaixo: 
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Tabela 3.12 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Arroz – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 3 27,3

20kW até 200kW 8 72,7
FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

  

A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW (o município de maior potencial apresenta 253 kW – São Desidério – 

extremo oeste), o que indica que o melhor aproveitamento é o de pequeno porte. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, a distribuição fica exatamente igual a 

distribuição de menor eficiência e com as mesmas características, portanto. O que pode 

se inferir da análise é que o potencial de casca de arroz é pequeno e muito disperso, 

inviabilizando o aproveitamento. 

 

- Castanha de caju: 
 
 De acordo com a tabela 3 (anexo) e a partir de uma produção total de 5.491 

toneladas (diferença mínima em relação à produção em 2004 – 5.581 toneladas), 

distribuída em 44 municípios, tem-se que apenas os sistemas de mini porte são 

possíveis, com a tecnologia de gaseificação, quando considerado o cenário de menor 

eficiência. Nessa condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser 

aproveitado) em apenas 6 municípios (13,6%), e distribui-se de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

 

 



  122 

  
 

Tabela 3.13 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Castanha de Caju – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 0 0,0

20kW até 200kW 6 100,0
FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 200kW, o que recomenda o aproveitamento de pequeno porte, através da 

integração dos municípios que se encontram mais ou menos concentrados na região 

nordeste do estado. Todavia o potencial é extremamente pequeno. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 10 municípios (13,6%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 3.14 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Castanha de Caju – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 1 10,0

20kW até 200kW 9 90,0

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 
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Nessa configuração, o maior potencial verificado é o do município de Ribeira do 

Amparo, que é cerca de 237 kW. Outros 9 municípios apresentam potencial entre 20 

kW e 200 kW, o que só pode ser aproveitado com a tecnologia de gaseificação. Esta 

ainda possui problemas bem complexos como a limpeza dos gases e o tratamento das 

cinzas, e disposição dos resíduos líquidos. Faz-se necessário que se estruture um 

modelo que garanta a operação e a manutenção desse sistema em comunidades 

isoladas – principal nicho desse tipo de tecnologia de pequena escala. Em suma, a 

aplicabilidade tem a restrição de, praticamente, não se ter resíduos disponíveis para a 

geração. 

 

- Coco-da-baía: 
 
 De acordo com a tabela 4 (anexo) e a partir de uma produção total de 729.764 

mil frutos, distribuída em 259 municípios, tem-se que usinas de grande, médio, pequeno 

e mini porte são possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, 

quando considerado o cenário de menor eficiência. Nessa condição, o potencial é maior 

que 20 KW (passível de ser aproveitado) em 55 municípios (21,2%), e distribui-se de 

acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.15 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Coco-da-baía – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 1 1,8

1MW até 5MW 4 7,3

200kW até 1MW 16 29,1

20kW até 200kW 34 61,8

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 
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 A tabela indica que 90,9% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que 61,8% possuem potencial entre 20kW e 200kW. Nessa 

condição, apenas 9,1% dos municípios possuem potencial acima de 1 MW (passíveis 

de aproveitamento com usinas de médio e grande porte), o que indica que o caminho 

da integração para a centralização da disposição dos resíduos favorece o uso da 

tecnologias de ciclos a vapor e gaseificação. Nesse cenário os municípios de Conde, 

Esplanada e Acajutiba concentram 15,78 MW de potencial (55,6% do potencial total). 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 74 municípios (28,5%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 3.16 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Coco-da-baía – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 3 4,1

1MW até 5MW 5 6,8

200kW até 1MW 19 25,7

20kW até 200kW 47 63,5

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 Nessa configuração, há potencial para os ciclos a vapor de grande porte, médio 

e pequeno porte; e também para as tecnologias de gaseificação de pequeno e mini 

porte. A partir da tabela, tem-se que 89,2% dos municípios possuem potencial  menor 

que 1 MW e, dos outros 10,8%, 4,1% possuem potencial de aproveitamento  maior que 

5 MW. Os municípios de destaque ficam concentrados no litoral norte baiano e estão 

localizados bem perto um do outro (Conde, Esplanada e Acajutiba), somando um 

potencial de 26,3 MW, o que indica uma oportunidade. 
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- Café: 
 
 De acordo com a tabela 5 (anexo) e a partir de uma produção total de 169.318 

toneladas (15,5% maior em relação a 2004), distribuída em 155 municípios, tem-se que 

usinas de pequeno e mini porte são possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a 

vapor e gaseificação, quando considerado o cenário de menor eficiência. Nessa 

condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser aproveitado) em 33 

municípios (21,3%), e distribui-se de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.17 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Café – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 4 12,1

20kW até 200kW 29 87,9

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que 87,9% possuem potencial entre 20kW e 200kW. O 

município de maior potencial (Barra do Choça), apresentou 564 kW (15% do potencial). 

Nessa condição, novamente, o caminho da integração para a centralização da 

disposição dos resíduos favorece o uso das tecnologias de ciclos a vapor e 

gaseificação. Os 4 municípios (Barra do Choça, Bonito, Vitória da Conquista e 

Barreiras), além de ficarem muito distantes um do outro, juntos eles apresentam apenas 

1,33 MW (36,9% do potencial total). 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 41 municípios (26,4%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 
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Tabela 3.18 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Café – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 11 26,8

20kW até 200kW 30 73,2

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

Nessa configuração, a situação é semelhante ao cenário de baixa eficiência. Os 

11 municípios de maior potencial concentram 3,9 MW (64% do potencial total), de 

maneira que a centralização dos resíduos é dificultada pelas longas distâncias. O 

município de maior potencial apresenta potencial inferior a 1 MW, o que vai caracterizar 

a geração composta por sistemas, ainda, de pequeno porte. O aproveitamento do café 

nessas condições pode se dar preponderantemente com o uso da tecnologia de 

gaseificação acoplado a motor de combustão interna nos outros 30 municípios que 

também estão bem esparsos e possuem potencial mínimo. 

 

- Milho: 
 
 De acordo com a tabela 6 (anexo) e a partir de uma produção total de 841.822 

toneladas (aproximadamente 51,5% menor em relação ao ano de 2004), distribuída em 

372 municípios (89,2%), tem-se que usinas de grande, médio, pequeno e mini porte são 

possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Com a produção consideravelmente menor 

em relação a 2004, o potencial apresentado pode ser considerado subestimado. Nessa 

condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser aproveitado) em apenas 157 

municípios (42,2%), o que reflete relativa concentração, e distribui-se de acordo com a 

tabela abaixo: 
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Tabela 3.19 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Milho – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 4 2,5

1MW até 5MW 7 4,5

200kW até 1MW 25 15,9

20kW até 200kW 121 77,1
FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 93% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW e 

menor que 1MW, sendo que os 4 municípios que apresentam maior potencial, 

concentram 52,1 MW (58,1% do potencial total de resíduos de milho), o que 

corresponde a um baixo grau dispersão e à possibilidade de aproveitamento em usinas 

de ciclo a vapor de grande porte. Os municípios de destaque nesse cenário são: São 

Desidério, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Correntina – todos localizados bem 

próximos e na região Extremo Oeste. Os outros 7 municípios, que apresentam potencial 

entre 1MW e 5 MW, concentram 23,3 MW (26%) e os municípios de Formosa do Rio 

Preto, Jaborandi, Riachão das Neves  e Angical estão também localizados na região 

Extremo Oeste, logo próximas, favorecendo o aproveitamento de maior porte. Os outros 

14,2 MW (15,9% do potencial de geração dos resíduos do milho) estão distribuídos em 

146 municípios, ou seja, apresentam alto grau de dispersão o que favorece o 

aproveitamento através dos ciclos a vapor de pequeno porte e sistemas de gaseificação 

de pequeno e mini porte, pois a centralização dos resíduos, logisticamente, pode 

inviabilizar sistemas maiores. Vale ressaltar que o cenário foi concebido a partir de uma 

produção consideravelmente menor que a atual e que, portanto, essas oportunidades 

são bem mais factíveis. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 202 municípios (54,3%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 
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Tabela 3.20 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Milho – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 5 2,5

1MW até 5MW 12 5,9

200kW até 1MW 35 17,3

20kW até 200kW 150 74,3

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 Nessa configuração, há, também, potencial para os ciclos a vapor de grande 

porte, médio e pequeno porte; e também para as tecnologias de gaseificação de 

pequeno e mini porte. A partir da tabela, tem-se que 91,6% dos municípios possuem 

potencial menor que 1 MW, o que recomenda o aproveitamento de pequeno porte ou a 

centralização dos resíduos através da integração dos municípios. Porém 17 municípios 

(8,4%), possuem potencial de aproveitamento maior que 1 MW, sendo que a disposição 

do potencial para esse cenário é bem semelhante ao anterior, em que as oportunidades 

de maior porte se dão na região Extremo Oeste e de menor porte na região Nordeste 

(Paripiranga, Sitio do Quinto e Jeremoabo). 

 

- Algodão: 
 
 De acordo com a tabela 7(anexo) e a partir de uma produção total de 179.791 

toneladas (substancialmente menor em relação ao ano de 2004 – 692.622 toneladas), 

distribuída em 64 municípios (15,3%), tem-se que usinas de médio, pequeno e mini 

porte são possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Com a produção consideravelmente menor 

em relação a 2004, o potencial apresentado pode ser considerado subestimado. Nessa 

condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser aproveitado) em apenas 10 

municípios (15,6%), o que reflete relativa concentração, e distribui-se de acordo com a 

tabela abaixo: 
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Tabela 3.21 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Algodão – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 1 10,0

200kW até 1MW 2 20,0

20kW até 200kW 7 70,0

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 90% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW e 

menor que 1MW, sendo que o único município (São Desidério) que apresenta potencial 

acima de 1 MW, concentra 1,3 MW (47,1% do potencial total de resíduos de algodão), o 

que corresponde a um baixo grau dispersão e à possibilidade de aproveitamento em 

usinas de ciclo a vapor de médio porte. Os municípios de destaque nesse cenário são: 

São Desidério, Barreiras e Formosa do Rio Preto – todos localizados bem próximos e 

na região Extremo Oeste. Os outros 7 municípios, que apresentam potencial entre 20 

kW e 200 kW, concentram 1,3 MW (47,1%) e os municípios de Barreiras, Formosa do 

Rio Preto, Correntina e Luis Eduardo Magalhães estão também localizados na região 

Extremo Oeste, logo próximas, favorecendo o aproveitamento de pequeno porte com 

ciclos a vapor e sistemas de gaseificação a partir da centralização de resíduos. Nesse 

ambiente, acredita-se que o potencial é muito pequeno e que as possibilidades de 

aproveitamento são mínimas. Vale ressaltar que o cenário foi concebido a partir de uma 

produção consideravelmente menor que a atual e que, portanto, essas oportunidades 

podem ser melhores. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 12 municípios (18,7%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de maneira semelhante ao cenário 

de baixa eficiência, apresentando as mesmas características. 
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- Sorgo: 
 
 De acordo com a tabela 8 (anexo) e a partir de uma produção total de 26.132 

toneladas (consideravelmente menor em relação ao ano de 2004 – 99.444 toneladas), 

distribuída em 33 municípios (8%), tem-se que usinas de mini porte são possíveis, com 

a tecnologia de gaseificação, quando considerado o cenário de menor eficiência. Com a 

produção significativamente menor em relação a 2004, o potencial apresentado pode 

ser considerado subestimado. Nessa condição, o potencial é maior que 20 KW 

(passível de ser aproveitado) em apenas 12 municípios (36,3% do número de 

municípios produtores), o que reflete relativa concentração, e distribui-se de acordo com 

a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.22 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Sorgo – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 0 0,0

20kW até 200kW 12 100,0

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade menor que 200 

kW, sendo que o município que apresentam maior potencial, apresenta 125 kW – 

potencial menor que os sistemas de ciclo a vapor comercializados no Brasil. Os 12 

municípios juntos possuem um potencial de 855 kW, de maneira que apenas a 

tecnologia de gaseificação é passível de aproveitamento. Os municípios que 

apresentam maior potencial são Malhada, Iuiú,  Candiba, Pindaí, Guanambi, Urandi, 

Palmas de Monte Alto e Matina – todos localizados bem próximos e na região do Vale 

do São Francisco.  Dessa maneira, a chance de aproveitamento é remota e se daria a 
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partir da centralização dos resíduos, mas vale ressaltar que o potencial é muito 

pequeno e disperso. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, o número de municípios que possuem 

potencial acima de 20 kW sobe para 14, mas ainda assim, as condições de 

aproveitamento não melhoram. 

 

- Cacau: 
 
 De acordo com a tabela 9 (anexo) e a partir de uma produção total de 110.136 

toneladas (aproximadamente 7 vezes menor em relação ao ano de 2004), distribuída 

em 101 municípios (24,2%), tem-se que usinas de médio, pequeno e mini porte são 

possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Com a produção consideravelmente menor 

em relação a 2004, o potencial apresentado pode ser considerado significativamente 

subestimado. Nesta condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser 

aproveitado) em apenas 86 municípios (85,1%), o que reflete relativa concentração, e 

distribui-se de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.23 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Cacau – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 12 14,0

200kW até 1MW 52 60,5

20kW até 200kW 22 25,6

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 
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 A tabela indica que 86,1% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que houve uma inversão entre a quarta e a terceira linha em 

relação aos potenciais exibidos até agora. Os 12 municípios que apresentam maior 

potencial concentram 19,9 MW (40,7% do potencial total de resíduos de cacau), o que 

corresponde a um baixo grau dispersão e à possibilidade de aproveitamento em usinas 

de ciclo a vapor de médio porte. Os municípios de destaque nesse cenário são Itajuípe, 

Itamaraju, Ibirataia, Itagibá, Wenceslau Guimarães, Gandu e Guaratinga, em que todas 

apresentam potencial superior a 1,5 MW e todas localizados relativamente próximas e 

na região Sul. Uma oportunidade se delineia a partir da centralização de resíduos de 

municípios próximos como Ibirataia, Wenceslau Guimarães e Gandu, concentrando 

potencial passível de ser aproveitado por tecnologia de ciclo a vapor de grande porte. A 

maior concentração de potencial se dá na faixa 200kW-1MW, em que os 52 municípios 

somam 26,7 MW (54% do potencial total) e nesse segmento predominam as 

tecnologias de ciclo a vapor de pequeno porte e gaseificadores de pequeno e mini 

porte. Os outros 22 municípios concentram pequeno potencial distribuído numa grande 

área, representando poucas possibilidades de aproveitamento. Vale ressaltar que o 

cenário foi concebido a partir de uma produção consideravelmente menor que a atual e 

que, portanto, essas oportunidades são bem mais factíveis. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, 90 municípios (89,13%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 3.24 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Cacau – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 1 1,1

1MW até 5MW 29 32,2

200kW até 1MW 41 45,6

20kW até 200kW 19 21,1

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 
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Nessa configuração, há, também, potencial para os ciclos a vapor de grande 

porte, médio e pequeno porte; e também para as tecnologias de gaseificação de 

pequeno e mini porte. A partir da tabela, tem-se que 32,2% dos municípios possuem 

potencial na faixa entre 1-5 MW, o que é considerável para os aproveitamentos de 

médio e grande porte. Ibirataia, Wenceslau Guimarães e Gandu, nesse cenário, 

concentram 8,37 MW. Obviamente, que se há resíduos disponíveis para a geração de 

grande e médio porte, pode-se usar tecnologia de menor porte para a geração de 

maneira descentralizada. 

 

O cacau, mesmo com as premissas defasadas em relação ao seu potencial 

atual, representa possibilidades concretas de aproveitamento de resíduos para a 

geração de energia elétrica na região Sul. 

 

- Amendoim: 
 

De acordo com a tabela 10 (anexo) e a partir de uma produção total de 4.429 

toneladas (aproximadamente menor que a metade da produção de 2004 – 11.146 

toneladas), distribuída em 85 municípios (20,3%), tem-se que o potencial pode ser 

considerado desprezível, haja vista sua magnitude e distribuição geográfica (dispersão).  

 

- Mamona: 
 
 De acordo com a tabela 11 (anexo) e a partir de uma produção total de 68.470 

toneladas (aproximadamente metade da produção de 2004 – 134.875 toneladas), 

distribuída em 140 municípios (33,5%), tem-se que usinas de pequeno e mini porte são 

possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Com a produção consideravelmente menor 

em relação a 2004, o potencial apresentado pode ser considerado subestimado, mas 

pode indicar algumas possibilidades. Nessa condição, o potencial é maior que 20 KW 

(passível de ser aproveitado) em apenas 25 municípios (17,8% dos municípios 
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produtores), o que reflete substantiva concentração, e distribui-se de acordo com a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 3.25 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Mamona – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 3 12,0

20kW até 200kW 22 88,0
FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que apenas 3 municípios apresentam maior potencial,  e 

concentram somente 740 kW (28,2% do potencial total de resíduos de mamona), o que 

corresponde a um alto grau de dispersão e à possibilidade de aproveitamento em 

usinas de pequeno porte. Os outros 71,2% do potencial estão distribuídos em 22 

municípios. Nesse caso, a tecnologia de gaseificação é a mais apropriada, devido à 

quantidade de resíduos para a geração. Os municípios de destaque nesse cenário são 

Jussara, Carfanaum e Canarana, todos na região do Vale do São Francisco, porém 

mais ao norte. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, a situação não muda 

significativamente e a tabela acima permanece praticamente inalterada. É importante 

colocar que essa produção de 2002 (referência) é muito inferior a de 2004 e, além 

disso, após o programa do Biodiesel, em que a mamona e o dendê se tornaram as 

prioridades baianas, as suas produções devem aumentar substancialmente e algumas 

oportunidades podem se viabilizar. 
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- Sisal: 
 
 De acordo com a tabela 12 (anexo) e a partir de uma produção total de 163.183 

toneladas (aproximadamente 12,8% menor em relação ao ano de 2004), distribuída em 

73 municípios (17,5%), tem-se que usinas de pequeno e mini porte são possíveis, com 

ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando considerado o cenário de 

menor eficiência. Com a produção pouco menor em relação a 2004, o potencial 

apresentado pode ser considerado levemente subestimado. Nessa condição, o 

potencial é maior que 20 KW (passível de ser aproveitado) em apenas 20 municípios 

(27,3%) e distribui-se de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.26 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Sisal – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 3 15,0

20kW até 200kW 17 85,0

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que os 4 municípios que apresentam maior potencial, 

concentram 1,5 MW (51,5% do potencial total de resíduos de sisal), o que corresponde 

a um baixo grau dispersão e à possibilidade de aproveitamento em usinas de ciclo a 

vapor de pequeno e talvez médio porte. Os municípios de Campo Formoso, Conceição 

do Coité, Santaluz e Valente se localizam nas regiões Centro Norte e Nordeste do 

estado e por se localizarem próximas, os custos de logística são menores. Os outros 

municípios são passíveis de aproveitamento apenas a partir da tecnologia de 

gaseificação em sistemas de mini porte, com potenciais bem pequenos e dispersos. 
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Adotando-se o cenário de maior eficiência, 28 municípios (38,5%) possuem 

potencial acima de 20kW e o potencial se distribui de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 3.27 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (maior 

eficiência) – Sisal – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 1 3,6

200kW até 1MW 4 14,3

20kW até 200kW 23 82,1

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 Nessa configuração, há potencial para os ciclos a vapor de médio porte (Campo 

Formoso) e pequeno porte; e também para as tecnologias de gaseificação de pequeno 

e mini porte. A partir da tabela, tem-se que 96,4% dos municípios possuem potencial 

menor que 1 MW, o que recomenda o aproveitamento de pequeno porte ou a 

centralização dos resíduos através da integração dos municípios. Apenas 4 municípios, 

possuem potencial entre 200kW e 1MW, sendo que a disposição do potencial para esse 

cenário é bem semelhante ao anterior, em que, praticamente não há  oportunidades. 

 

- Soja: 
 
 De acordo com a tabela 13 (anexo) e a partir de uma produção total de 

1.461.000 toneladas (pouco mais que a metade da produção de 2004 – 2.364.480 

toneladas), distribuída em 9 municípios (2,1%), tem-se que usinas de pequeno e mini 

porte são possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando 

considerado o cenário de menor eficiência. Com a produção consideravelmente menor 

em relação a 2004, o potencial apresentado pode ser considerado significativamente 

subestimado. Nesta condição, o potencial é maior que 20 KW (passível de ser 
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aproveitado) em 8 municípios (88,8%), o que reflete relativa concentração, e distribui-se 

de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.28 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Soja – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 0 0,0

200kW até 1MW 3 37,5

20kW até 200kW 5 62,5

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 100% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW e este potencial está concentrado na região Extremo Oeste. Os 

poucos mais de 0,6 MW só permitem a geração através de sistemas de gaseificação de 

pequeno porte. Os municípios de São Desidério, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras 

são os de maior capacidade de geração, porém o potencial é reduzido e disperso numa 

grande área geográfica, desfavorecendo o seu aproveitamento. Vale ressaltar que o 

potencial total estimado em 2004 foi 3,3 vezes maior que o verificado em 2002 e, sendo 

assim pode ser que algumas oportunidades venham a surgir. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, as mudanças que se apresentam não 

são significativas, de forma que os mesmos municípios e tecnologias apontados no 

cenário anterior continuam a figurar como pequenas oportunidades. 

 

- Dendê: 
 
 De acordo com a tabela 14 (anexo) e a partir de uma produção total de 167.531 

toneladas (pouco maior que a produção de 2004 – 164.135 toneladas), distribuída em 

19 municípios (4,5%), tem-se que usinas de médio, pequeno e mini porte são possíveis, 
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com ambas as tecnologias de ciclo a vapor e gaseificação, quando considerado o 

cenário de menor eficiência. Nessa condição, o potencial é maior que 20 KW (passível 

de ser aproveitado) em apenas 12 municípios (63,1% dos municípios produtores), o que 

reflete substantiva concentração, e distribui-se de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.29 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Dendê – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 0 0,0

1MW até 5MW 1 8,3

200kW até 1MW 8 66,7

20kW até 200kW 3 25,0

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 91,7% dos municípios possuem capacidade maior que 20 kW 

e menor que 1MW, sendo que apenas 1 município (Valença) apresenta potencial maior 

que 1MW. Porém os municípios concentram um potencial significativo concentrado 

numa área relativamente pequena, possibilitando, através da centralização de resíduos, 

os aproveitamentos com usinas de porte médio. Os municípios de Valença, Taperoá, 

Jaguaripe, Cairu e Camamu concentram 3,5 MW (69% do potencial total de resíduos de 

dendê), o que corresponde a um baixo grau de dispersão e uma oportunidade e 

geração de maior porte, além da possibilidade de se aproveitar o potencial existente de 

maneira descentralizada com ciclos a vapor de pequeno porte e gaseificadores. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, a situação não muda 

significativamente e a tabela acima permanece praticamente inalterada. É importante 

colocar que essa produção de 2002 (referência) é praticamente a mesma de 2004 e, 

por isso, pode estar subestimando as possibilidades. O cultivo de dendê no estado 

ainda é muito extrativista e as possibilidades de crescimento com a convergência para 

os interesses que se delineiam em prol do Biodiesel, pode determinar o crescimento 
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significativo da produção. Na Bahia, a empresa Mutupiranga S.A já gera energia elétrica 

para seu próprio consumo através de um locomóvel e, assim como ela, outras 

empresas de beneficiamento do dendê como a Oldesa e a Opalma podem se tornar 

auto-suficientes na geração da energia elétrica e até mesmo vender energia excedente. 

 

- Resíduos Florestais: 
 
 De acordo com a tabela 15 (anexo) e a partir de uma produção total de 

5.573.504 metros cúbicos (pouco menor em relação ao ano de 2004 – 6.092.351 

metros cúbicos), distribuída em 19 municípios (4,5%), tem-se que usinas de grande, 

médio, pequeno e mini porte são possíveis, com ambas as tecnologias de ciclo a vapor 

e gaseificação, quando considerado o cenário de menor eficiência. Nesta condição, o 

potencial é maior que 20 KW (passível de ser aproveitado) em todos os municípios 

produtores e é o único resíduo que se apresenta desta maneira. O potencial se distribui 

de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 3.30 – Distribuição do Potencial de Geração por Município da Bahia (menor 

eficiência) – Resíduos Florestais – 2002. 

Potencial Núm. de municípios % 

> 5 MW 1 5,3

1MW até 5MW 5 26,3

200kW até 1MW 8 42,1

20kW até 200kW 5 26,3

FONTE: Elaboração própria a partir de IBGE (2002). 

 A tabela indica que 31,6% dos municípios possuem capacidade maior 1MW. 

Esta biomassa é a primeira apresentar oportunidades nessa magnitude e é importante 

perceber como se distribui o potencial para se avaliar melhor as oportunidades. Destes 

6 municípios, que concentram um potencial 21 MW (83,3% do potencial total de 

resíduos florestais), pode-se considerar que 4 estão bem concentrados no Extremo Sul 
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(Nova Viçosa, Mucuri, Alcobaça e Caravelas – 16 MW), o que favorece a geração de 

grande porte. Um pouco mais ao norte desta concentração, tem-se Eunápolis, com 

potencial em torno dos 5 MW e no Nordeste do estado, tem-se Entre Rios com pouco 

mais de 2 MW de potencial, passível de ser aproveitável com tecnologias que vão 

desde o médio até o mini porte. Ainda na região Nordeste, outros municípios 

apresentam potencial que com a centralização dos resíduos pode se viabilizar usinas 

de médio porte como Esplanada, Inhambupe, Rio Real e Alagoinhas (pouco mais de 2 

MW). Os outros aproveitamentos possíveis apresentam potencial inferior a 500 kW, 

caracterizando-os como passíveis de serem aproveitados através de sistemas 

gaseificadores. Vale ressaltar que esse potencial é só derivado da queimados resíduos 

da madeira e se adicionar o licor negro, o potencial deve crescer. 

 

Adotando-se o cenário de maior eficiência, melhoram-se as oportunidades, mas 

se mantém praticamente a mesma distribuição de porte e tecnologias. 

 

 

- Algumas Considerações 
 

 

A partir dos dados obtidos sobre o potencial por município do estado e as 

tecnologias disponíveis comercialmente, pôde-se analisar e verificar as possibilidades 

efetivas no curto prazo de aproveitamento da biomassa na geração, seja de grande 

porte (possível injeção na rede) ou de pequeno porte (mini redes para abastecimento 

de comunidades isoladas).   

 

Uma condicionante importante para a geração a partir de biomassa é o grau de 

dispersão da produção de resíduos. De acordo com os dados, algumas culturas 

apresentavam bons potenciais de aproveitamento quando os dados consolidados foram 

apresentados. Porém, com a exposição da distribuição desses potenciais por município, 

algumas culturas se desfavoreceram em virtude da dispersão do potencial.  
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Se tomarmos por base o potencial de 1 MW, algumas culturas não apresentaram 

oportunidades acima desse valor ou quase isso em seus municípios produtores (Café, 

Castanha, Algodão, Amendoim, Dendê, Sisal, Mamona, Sorgo, Soja e Arroz). Ou seja, 

as poucas oportunidades que foram apresentadas com essas culturas são todas de 

aproveitamento de porte muito reduzido, o que pode acarretar na inviabilidade da 

geração. As experiências com gaseificadores de pequeno porte ainda se dão na forma 

de demonstração e os ciclos a vapor de menor capacidade também possuem 

problemas de viabilidade. Segundo COELHO (2003), apenas algumas unidades 

menores que 1 MW operam em função da disponibilidade de resíduos a custo reduzido 

e assim, como esses resíduos não estão disponíveis a baixo custo, inclusive em função 

das distâncias entre os municípios produtores, as oportunidades são remotas. Dessa 

maneira, as oportunidades são mais concretas nas outras culturas analisadas que são 

Cana (Extremo Norte - Juazeiro e Extremo Sul – Mucuri e Caravelas), Milho (Oeste – 

São Desidério, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, Formosa do Rio Preto, 

Jaborandi, Riachão das Neves e Angical; e Nordeste – Paripiranga, Sítio do Quinto e 

Jeremoabo), Coco (Nordeste – Conde, Esplanada e Acajutiba), Cacau (Sul – Itajuípe, 

Itamaraju, Ibirataia, Itajubá, Wenceslau Guimarães, Gandu e Guaratinga) e Resíduos 

Florestais (Sul – Nova Viçosa, Caravelas, Mucuri, Alcobaça e Eunápolis; e Nordeste 

(Esplanada, Inhambupe, Rio Real e Alagoinhas). 

 

Todo o potencial estimado baseou-se no fato de que os resíduos seriam 

completamente usados na geração de eletricidade, e assim, mesmo que esses 

resíduos possuam outros fins que representem custo oportunidade para a energia 

elétrica, as oportunidades elencadas são as mais prováveis. Outra coisa que alavanca 

as possibilidades com os resíduos das biomassas especificadas é o fato da produção 

atual ser menor que a atual naquelas culturas. 

 

Com a definição da quantidade de resíduos que possibilitam o uso efetivo das 

tecnologias, deve-se pensar na maneira em que será aproveitada essa biomassa como 

recurso energético. A forma que se delineia é os maiores aproveitamentos serem feitos 

pelas indústrias que beneficiam aquelas 5 culturas e os aproveitamentos de menor 
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porte  serem realizados através da associação dos agentes que trabalham a questão da 

eletrificação rural. 

 

O futuro uso energético da biomassa, atualmente na Bahia, está voltado para o 

uso de biodiesel (óleo de mamona e dendê). A geração de energia elétrica, em 

geradores diesel, com o uso desse óleo, provavelmente, será usado em proporção bem 

menor que o principal nicho de mercado que é o setor de transporte, mesmo assim 

pode ser uma oportunidade de se promover o desenvolvimento econômico, a 

integração regional, a geração de emprego e renda e a inclusão social. 
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4. QUESTÃO INSTITUCIONAL-REGULATÓRIA 
 
 

A aplicação da biomassa para a geração de energia elétrica se insere como 

alternativa de uso de fontes renováveis de energia, num ambiente em constante 

processo de transformação e reestruturação do setor elétrico, e que tem como objetivo 

o desenvolvimento do mercado de energia com equilíbrio entre os agentes e garantir a 

otimização dos benefícios à sociedade, com tarifas justas, qualidade e garantia de 

suprimento, inclusive às comunidades remotas que não tem acesso a esse 

abastecimento. 

 

Convergindo com a tendência mundial de incorporação cada vez maior da 

dimensão ambiental em todos os processos produtivos, as transformações no ambiente 

institucional-regulatório solidificam cada vez mais a inserção de novos modelos de 

geração de energia elétrica alicerçadas no conceito do desenvolvimento sustentável. 

No processo, além da dimensão ambiental, a competitividade, a eficiência e a qualidade 

desses novos modelos também são princípios importantes na garantia do 

desenvolvimento econômico. 

 

O movimento que se percebe em torno da priorização do desenvolvimento 

tecnológico, na busca do aprimoramento cada vez maior do aproveitamento de fontes 

(recursos) que possam substituir os combustíveis fósseis, consubstanciando uma 

direção política em torno das renováveis, faz parte de um processo político e, 

sobretudo, estratégico do ponto de vista econômico. 
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Dessa maneira, o Brasil deve conjecturar políticas e mecanismos cada vez mais 

eficientes de incentivo ao aproveitamento de suas potencialidades energéticas para 

garantir o suprimento que vai acarretar o seu desenvolvimento. Fazer dos seus 

recursos abundantes uma vantagem comparativa e explorá-la a ponto de assegurar a 

sua competitividade, são um objetivo de ordem estratégica e que pode transformar a 

nação economicamente num país próspero e de oportunidades. 

 

Atualmente, o país ainda possui uma matriz energética de base hídrica e com 

problemas nos períodos de seca; dependente dos sistemas de transmissão (longas 

linhas) e distribuição, devido ao seu caráter substancialmente centralizado; e ainda há 

um grande contingente excluído do benefício da energia elétrica. 

 

Para transpor esse desafio, as fontes renováveis de energia, principalmente 

pequenas centrais hidrelétricas, eólica e biomassa, vêm se tornando parte de um 

processo de transformação do setor elétrico. A geração descentralizada, com 

aproveitamento de recursos disponíveis localmente, ambientalmente saudável e 

possíveis desdobramentos de ordem econômica, como a geração de emprego, renda e 

inclusão social são a tônica desse processo. 

 

 

4.1  LEGISLAÇÃO E MECANISMOS DE INCENTIVO 

   

 

Nesse contexto, alguns pontos como inserir a alternativa biomassa como uma 

possibilidade efetiva de geração, difundir a tecnologia, ampliar o mercado, tornar o 

potencial disponível uma realidade, investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

criar mecanismos de incentivo, políticas e dispositivos regulatórios se fazem 

necessários para se potencializar e otimizar os benefícios.  
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Em busca da diversificação da matriz energética e da garantia de benefícios 

sociais, econômicos e ambientais, o setor elétrico nacional é dotado de uma legislação 

ampla e efetiva em relação ao uso de fontes renováveis de energia como a biomassa.  

 

Em relação às leis ditas de maior abrangência, tem-se a lei n.º 9478/1997 que 

versa sobre a política energética nacional. Nela, as prioridades de política são a 

promoção do desenvolvimento, a ampliação do mercado de trabalho e a valorização 

dos recursos energéticos. No seu artigo 1°, a lei menciona a utilização de fontes 

alternativas de energia mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis 

e das tecnologias aplicáveis. A lei também cria o Conselho Nacional de Política 

Energética com a atribuição fundamental de se propor políticas e medidas.  

 

A lei n° 8971/1991 que determina que é competência do poder público 

implementar políticas de eletrificação rural, acrescenta que o processo tem que ter a 

participação dos produtores rurais e cooperativas, englobando o reflorestamento 

energético, a produção de combustíveis a partir de culturas da biomassa e de resíduos 

agrícolas e a capacitação de mão de obra para as pequenas centrais pela 

concessionária. Outra lei que abrange o uso de renováveis é a lei n.º 9427/1996, 

responsável pela criação da agência reguladora do serviço de energia elétrica, a 

ANEEL, destinando a essa entidade atribuições importantes como  a regulação, 

fiscalização, mediação e outorga, disciplinando também o regime das concessões de 

serviço público de energia elétrica. 

 

A partir da crise energética vivenciada pelo setor elétrico no começo desta 

década, em que a vulnerabilidade da geração predominantemente hidráulica se 

mostrou forte e condicionadora do desenvolvimento econômico, a medida provisória n.º 

2195-5/2001 criou o Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica que dentre 

as atribuições (Art. 6.º), tem-se como objetivo a diversificação da matriz energética e o 

fomento de P&D para fontes alternativas de energia. Naquele momento, também foi 

criado o Comitê de Revitalização, uma ação da Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica (GCE), em que foram desenvolvidos estudos para 33 temas tendo como 
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exemplo de assuntos abordados, as fontes alternativas de energia, universalização,  

valor normativo e  sistemas isolados. 

 

Outro mecanismo de que a biomassa faz uso para a sua viabilização é a 

Reserva Global de Reversão, que através da lei n° 5655/1971 e da lei n° 8631/1993 

mencionam que serão computados no custo do serviço das concessionárias quotas 

anuais de reversão, ou seja, prover recursos para reversão, encampação, expansão e 

melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Os recursos da RGR arrecadados 

são geridos pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás e são destinados para o 

financiamento de programas de eletrificação rural, inclusive com o uso de fontes 

renováveis, a partir da lei n°10.438. E ainda os recursos podem ser destinados para a 

implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, destinadas 

exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais atendidas por 

sistema elétrico isolado. Nesse ponto, as tecnologias de biomassa são também 

contempladas. 

  

No art. 13 da lei n° 9427/1996, tem-se que do total dos recursos arrecadados do 

RGR, o percentual de 50%, no mínimo, serão destinados à aplicação em investimentos 

no setor elétrico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais metade em 

programas de eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e atendimento 

de comunidades de baixa renda.  Essa cota favorece o uso de tecnologias como a 

biomassa no âmbito da eletrificação rural e universalização do atendimento de energia 

elétrica.  

 

Com o advento da lei n.º 9648/1998, a reserva global de reversão é extinta ao 

final do exercício em 2002, porém com a medida provisória n°14 estendeu-se os 

recursos da RGR até o final do exercício de 2010, em que os recursos podem ser 

contratados por permissionárias, cooperativas, consórcios intermunicipais, garantindo 

maior poder multiplicador e maior dinâmica ao uso dos recursos. 
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Outro mecanismo de incentivo é sub-rogação dos recursos da Conta de 

Consumo de Combustíveis (CCC) a empreendimentos de geração a partir de fontes de 

renováveis de energia, o que favorece a substituição do consumo de combustíveis 

fósseis na geração de eletricidade. 

 

 A CCC foi criada por lei para subsidiar a geração de energia elétrica com uso de 

fósseis com a finalidade de se garantir os recursos financeiros ao suprimento de 

energia elétrica a consumidores de localidades isoladas do sistema interligado de 

geração e distribuição com tarifas uniformizadas. Com a lei n° 8631/1993, ficou 

estabelecido que o rateio do custo de consumo de combustível nos sistemas isolados 

seria estendido a todas as concessionárias e depois se aperfeiçoou o mecanismo 

através da resolução ANEEL n.º 350/1999, que discorre sobre a CCC-ISOL, em que se 

reembolsa os dispêndios com combustíveis que excederem montantes correspondentes 

ao respectivo custo da EHE (montante de geração hidráulica que poderia substituir a 

totalidade da geração térmica caso os sistemas estivessem interligados) e estabelece 

os procedimentos para a composição da CCC.  Em suma, a adoção de renováveis para 

a substituição da geração a diesel em sistemas isolados, cara e ambientalmente 

indesejável, passa  a ter importância fundamental a partir da lei 9648/98 que estendeu 

os direitos de uso da CCC para fontes renováveis de energia. A mudança de 

concepção do uso da CCC propicia a abertura de um novo ambiente mais competitivo 

para o uso de fontes alternativas de energia. 

  

A partir do art. 11 da lei 9648/1988, mantém-se pelo prazo de 15 anos, a 

aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis para geração 

de energia elétrica nos sistemas isolados até 2013 e a geração de energia a partir de 

fontes alternativas que venham a ser implantadas em sistema elétrico isolado, em 

substituição a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo, se sub-rogará no 

direito de usufruir os recursos. Em relação a CCC, a lei n° 10438/2000 definiu que seria 

mantida a CCC por 20 anos para os sistemas isolados, na forma a ser regulamentada 

pela ANEEL, a qual contém mecanismos que induzem a eficiência econômica e 

energética, a valorização do meio ambiente e a utilização de recursos energéticos 
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locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de energia elétrica 

nesses sistemas. 

 

Ainda na lei n° 10438/2000 é criada a Conta de Desenvolvimento Energético – 

CDE, movimentada pela Eletrobrás em que se subsidia a geração através de fontes 

renováveis no âmbito do sistema interligado. A CDE paga a diferença entre o valor 

competitivo e valor econômico correspondentes a tecnologias específicas de cada 

fonte, que são: eólica, PCH, biomassa, Gás Natural e Carvão mineral. Vale ressaltar 

que essa lei que criou o PROINFA será melhor explicitada em item separado. 

 

A partir da lei n° 9991/2000, a preocupação com o desenvolvimento de P&D 

nesse  âmbito é favorecida. Com a lei, as concessionárias e permissionárias de 

distribuição são obrigadas a investir 0,75% de suas receitas operacionais líquidas em 

P&D e 0,25% em eficiência energética e depois o percentual mínimo seria de 0,5% para 

ambos. Já as concessionárias de geração, produtores independentes (excetuando-se 

empresas que geram exclusivamente a partir de fontes renováveis) e concessionárias 

de transmissão são obrigados a investir no mínimo 1% da receita operacional líquida 

em P&D, em que 30 % de todos os recursos serão destinados a projetos desenvolvidos 

por instituições do Norte , Nordeste e Centro-Oeste, na forma de fundos setoriais como 

o CT-Energ (editais CNPq, FINEP). 

 

Ainda em relação a P&D, através de diversas resoluções é regulamentada a 

aplicação dos recursos em projetos diretamente contratados pelas empresas, com  o 

suporte do CNPq através de convênio de cooperação tecnológica e também se aprova 

a elaboração de manuais de programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do 

setor elétrico. 

 

Outra forma de se incentivar as fontes renováveis de energia, foi o decreto 

3827/2001, que reduziu a zero o IPI sobre diversos equipamentos e acessórios 

destinados à geração de energia elétrica até 31/12/2002. A isenção de impostos 

corrobora com a viabilidade de alguns empreendimentos, fazendo com que se facilite 
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sua inserção e se torne uma realidade num país em que se deve investir muito para 

não se ter mais problemas de oferta de energia. 

 

Em nível institucional, nesse contexto de incorporação da geração a partir da 

biomassa na matriz energética, as permissionárias e cooperativas de eletrificação rural 

são muito importantes, principalmente na gestão de pequenos sistemas de geração e 

distribuição isolados. Com a lei do Cooperativismo n° 5764/1971, solicita-se a 

autorização de órgão competente e permite fiscalização das cooperativas. Porém, o Art. 

5.º, XVIII (Constituição) cita que a criação de cooperativas independe de autorização de 

forma que a regulamentação e fiscalização por conta da ANEEL fica impossibilitada. 

Com a resolução n°12/2002, as cooperativas são regularizadas como permissionárias 

ou autorizadas e aí se muda o ambiente, de forma que como permissionárias podem 

distribuir e comercializar a público indistinto, ou seja, atendimento amplo e não 

discriminatório às diversas classes de consumidores e como cooperativas autorizadas 

são consumidores rurais, ou ainda de atividade predominantemente rural. Em suma 

essas cooperativas podem ser fundamentais para alcançar o objetivo de se fazer 

modelos eficientes, com novas tecnologias, de aproveitamento de recursos disponíveis 

localmente para se gerar energia. 

  

Outro ponto importante para o uso de fontes alternativas como a biomassa é o 

aparecimento das figuras do produtor independente de energia e o autoprodutor. Por 

definição, o produtor independente de energia elétrica é aquele que recebe concessão 

ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da 

energia produzida e o autoprodutor de energia elétrica é aquele que recebe concessão 

ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo. Podendo, 

sob autorização, comercializar o excedente. Esses agentes são os mais importantes na 

geração a partir de fontes renováveis e atualmente são as principais figuras a atuar com 

estas fontes, principalmente na cogeração com comercialização de energia excedente 

em São Paulo. 
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O Programa Nacional de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios – 

PRODEEM foi relevante para a difusão das fontes renováveis de energia. O programa 

teve como finalidade atender  comunidades carentes e isoladas a partir de fontes 

alternativas de energia e foi coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, 

tendo como uso principal a adoção de sistemas fotovoltáicos. Os modelos de gestão da 

implantação desses sistemas no campo são a principal questão para que se consiga 

implementar de maneira continuada e sustentável. Pois, as características intrínsecas a 

essas comunidades, como cultura, distância, dificuldade de acesso, pequena 

capacidade de pagamento, acabam impondo um grande desafio. 

 

Outra oportunidade de inserção da tecnologia de uso de biomassa para a 

geração de eletricidade foi o Programa Luz no Campo, instituído através de decreto em 

02/12/1999. Ele foi coordenado pela Eletrobrás e realizado com recursos da RGR. As 

renováveis são previstas pelo programa, mas apesar disso ele se centrou mais na 

extensão de redes convencionais de distribuição de energia elétrica. Para se obter 

maior eficiência no alcance dos objetivos propostos pelos programas, também, é 

prevista a ação conjunta entre ambos de maneira integrada. 

 

O Programa Luz para Todos, em que o objetivo é a universalização do acesso e 

uso de energia elétrica no país até o ano de 2008, também aborda a biomassa como 

opção de sistemas individuais (geração descentralizada). O programa está sendo 

realizado em parceria com as distribuidoras de energia e os governos estaduais, e o 

governo federal aportará recursos da RGR e da CDE (Conta de Desenvolvimento 

Energético). 

 

Dentre os principais mecanismos de incentivo às fontes renováveis de energia, o 

mais relevante é a lei nº 10438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia 

elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária e universalização do Serviço 

Público de Energia Elétrica, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica – PROINFA e a CDE. Ela será melhor explicitada no próximo item. 
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4.2 PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - PROINFA 

 
 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas foi instaurado pela Lei nº 10.438 

em 26 de abril de 2002, sendo revisado pela Lei nº 10.762 de 11 de novembro de 2003. 

O PROINFA, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, surge como uma proposta 

de diversificação da matriz energética brasileira e busca por soluções de cunho regional 

com a utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis no âmbito do Sistema 

Interligado Nacional, tendo como princípio a garantia de compra de energia proveniente 

de fontes alternativas e assegurar a compra durante 20 anos por parte da 

ELETROBRÁS da energia gerada pelos empreendimentos aprovados.  

 

Tem-se como montante a ser contratado um total de 3300 MW, de maneira que 

as fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, possuem cerca de 1100  

MW cada uma para serem aproveitados. Neste âmbito, estima-se que os investimentos 

dos empreendimentos do programa cheguem à cerca de R$ 9,2 bilhões, apenas de 

capital privado, de forma que o faturamento anual alcance a marca de cerca de R$ 1,7 

bilhões, segundo projeção do MME16, e tenha como resultado  o aumento da parcela de 

participação dessas fontes para 6% da energia computada na matriz energética 

nacional, o que corresponde a um percentual substantivamente maior. 

 

Dissecando ainda mais as bases do programa, os estados contemplados  não 

poderão ter um montante contratado superior a 20% do total previsto para as eólicas e 

para a biomassa e de 15% para as PCH´s.  O BNDES, que vai dar suporte ao 

PROINFA,  criou um programa de apoio a investimentos em fontes alternativas 

renováveis de energia elétrica. Assim, a linha de crédito criada prevê financiamento de 

até 70% do investimento, excetuando bens e serviços importados e a aquisição de 
                                                 
16 Disponível no site: www.mme.gov.br 
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terrenos, de maneira que os investidores terão que garantir 30% do projeto com capital 

próprio. 

 

Um dos principais benefícios da efetivação do programa é o benefício ambiental. 

Com a entrada em operação dos projetos, até dezembro de 2006, contemplados pelo 

programa, estima-se que deixarão de ser emitidas cerca de 2,5 milhões de toneladas 

de gás carbônico por ano. Esta redução é significativa e no âmbito do Protocolo de 

Quioto, pode se reverter em créditos de carbono, através do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. 

 

Em relação a distribuição geográfica do potencial das 3 fontes contempladas 

pelo programa, tem-se a seguinte disposição: 

 

 
Figura 4.1 - Potencial de geração por estado. 

FONTE: MME (www.mme.gov.br). 
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Vale ressaltar que, o potencial de biomassa nem foi considerado para o estado 

da Bahia, tendo apenas como potenciais considerados para energias eólica e pequenas 

centrais hidrelétricas. 

 

Em relação aos resultados da primeira chamada do projeto foram contratados 

2.527 MW, distribuídos em 1100 MW para eólica, 1100 MW para as pequenas centrais 

hidrelétricas e, apenas, 327 MW para a biomassa de forma que essa fonte não 

alcançou o valor a ser contratado. Assim, foi realizada em novembro de 2004, a 

segunda chamada pública para projetos de usina a biomassa e se habilitou mais 915,8 

MW, porém o montante contratado ficou bem abaixo da meta, segundo a Eletrobrás, 

ficando em torno de 685,1 MW. No Nordeste, a Bahia não teve nenhuma usina 

contratada, ao contrário de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. 

 

De acordo com a portaria MME n°45, de 2004, o preço da energia contratada da 

central termelétrica a biomassa tem como base o valor econômico correspondente à 

sua fonte, tendo como piso 50% da tarifa média Nacional de fornecimento ao 

consumidor final (R$ 83,58) e será contratado pelo Valor Econômico da Tecnologia 

Específica da Fonte (VETEF), que está definido no Decreto 5.025, de março de 2004, 

como o valor de venda da energia elétrica para a Eletrobrás que viabiliza econômica e 

financeiramente um projeto-padrão, utilizando essa fonte num período de 20 anos com 

determinados níveis de eficiência e atratividade. Os VETEF’s elencados para a 

biomassa só consideram os seguintes insumos: o Bagaço de Cana (R$ 93,77), Casca 

de Arroz (R$ 103,20), Madeira (R$ 101,35) e Biogás de aterro (R$ 169,08). Uma 

explicação para a contratação não atingir a meta é que os VETEF’s foram abaixo do 

esperado de forma a inviabilizar a contratação da energia a ser gerada por esses 

empreendimentos. Outro ponto importante na observação do fato da biomassa não ter 

seu mercado ampliado é o fato de um programa dessa magnitude não contemplar 

insumos como os resíduos agrícolas das mais diversas culturas. No caso da Bahia, por 

exemplo, culturas como cacau, Milho e Coco possuem grande potencial, porém não são 

observadas. Dessa maneira, a tentativa de se explorar o aproveitamento energético da 

biomassa a partir de uma garantia de mercado, já se deu em sua concepção limitando 
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os insumos que podem se usados e em preços de venda de energia que não  atraíram 

empreendimentos. 

 

No que tange os benefícios propiciados pelo programa em sua concepção, eles 

são amplos e estão distribuídos em várias áreas: 

 

- No âmbito social pode ser destacada a criação de aproximadamente 150 mil 

empregos diretos e indiretos pelo projeto.  

- Incentivo à tecnologia nacional já que os projetos têm de possuir no mínimo 

60% de seu custo total de construção com uso de tecnologia local. A partir disto, 

estima-se um investimento de cerca de R$ 4 bilhões na capacitação e 

desenvolvimento da indústria nacional. 

- Complementaridade energética de acordo com a sazonalidade da geração, de 

forma que o Nordeste tem período de ventos oposto ao de chuvas e no Sul e 

Sudeste, o período de precipitações é oposto ao de colheita das safras. 

- Benefícios ambientais devido à redução da emissão de gás carbônico para a 

atmosfera e possível participação na aquisição de créditos de carbono no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

 

Mais recentemente, com a lei n° 10.848 e o Decreto 5163, a geração termelétrica 

a biomassa ou resíduos de processo será ainda mais incentivada no âmbito da geração 

distribuída, cujo conceito é a produção de energia proveniente de empreendimentos de 

agentes concessionários ou autorizados conectados diretamente ao sistema elétrico de 

distribuição do comprador. Neste âmbito legal, a contratação da energia se dá via 

chamada pública promovida pela distribuidora, em que a quantidade de aquisição de 

energia vai até o limite de 10% da carga da distribuidora. 

 

Com base no que foi acima exposto, pode-se afirmar que existe um arcabouço 

legal e institucional em prol do uso de fontes renováveis de energia, inclusive a 

biomassa. Todas as inserções legais desembocam numa tentativa de se realizar 

políticas de cunho desenvolvimentista do processo de incorporação dessas novas 
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tecnologias no âmbito da diversificação da matriz energética. O que se sabe é que 

apesar de todo esse arcabouço, a utilização da biomassa não deslanchou devido a 

peculiaridades do setor elétrico de ordem conjuntural e, sobretudo, econômica, pois os 

aspectos tecnológicos e ambientais podem ser admitidos como controlados. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 
 Considerando a atual conjuntura de busca pelo aprimoramento tecnológico para 

assegurar o desenvolvimento sustentável através de um condicionamento cada vez 

maior das atividades econômicas à dimensão ambiental, o uso da biomassa na geração 

de energia elétrica se torna estratégico e devido às condições de abundância de 

recursos, o país pode diversificar a sua matriz energética de forma limpa. 

 

De maneira geral, com o intuito de se gerar energia elétrica, este combustível 

possui características peculiares que o tornam importante neste ambiente. A produção 

de biomassa está intimamente ligada com a área rural, o que nos países em 

desenvolvimento pode gerar empregos (produção, coleta, transporte e armazenamento) 

e, portanto, gerar renda. Assim, pode-se atenuar o inchaço populacional dos centros 

urbanos e os problemas dele decorrentes, pois inibiria o êxodo em busca de 

oportunidades de trabalho nos grandes centros urbanos – fenômeno comum no Brasil, 

por exemplo. A produção de biomassa, em níveis locais para uso energético, amplia as 

possibilidades de produção e contribui para a diminuição das desigualdades regionais à 

medida que promove maior integração das áreas rurais no fornecimento de combustível 

para a geração de eletricidade.  

 

Este insumo é ambientalmente saudável, pois possui um ciclo praticamente 

neutro de emissão de dióxido de carbono (CO2), além de ser renovável e contribuir com 

a restauração de terras improdutivas ou degradadas, favorecendo a biodiversidade, a 

fertilização do solo, dentre outros efeitos positivos. Vale mencionar que ainda atua no 

seqüestro do dióxido de carbono da atmosfera (fotossíntese) e evita as emissões 
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advindas da queima de combustíveis fósseis a partir da substituição do insumo fóssil 

pela biomassa, colaborando com a mitigação da mudança climática. 

 

Com todos esses aspectos, é importante que se faça uso da biomassa na 

geração de energia elétrica de maneira a otimizar todos os seus benefícios. Como toda 

fonte renovável de energia, a biomassa ainda não possui custos competitivos em 

relação as demais fontes convencionalmente utilizadas no Brasil. Assim sendo, garantir 

a efetivação da tecnologia através de políticas públicas, já que sua energia é mais cara, 

nesse momento, faz-se importante, principalmente se for pensar a longo prazo, 

podendo transformar os benefícios, a posteriori, em vantagens comparativas. O 

PROINFA nesse sentido é um grande passo, porém ainda tem que se equacionar 

questões institucionais relacionadas à venda de energia elétrica gerada a partir desses 

combustíveis. Considerando este aspecto, tem-se que discutir ainda mais a 

metodologia acerca do valor da energia comprada pela Eletrobrás, para que se atraía e 

remunere a ponto de se viabilizar os empreendimentos garantindo tarifas não elevadas 

e mercado seguro para o consumidor. O fato de não se ter alcançado a meta dos 1100 

MW contratados não se refere à falta de potencial ou de tecnologia disponível. 

 

Com a investigação sobre a tecnologia, concluiu-se que apenas as tecnologias 

de geração de eletricidade baseadas nos ciclos a vapor (maior porte) e na gaseificação 

acopladas a motores de combustão interna podem ser consideradas comercialmente 

disponíveis (menor porte). Nos sistemas a vapor, em termos gerais, os sistemas no 

Brasil são comercializados a partir de 200 kW de potência e os de maior capacidade 

são ciclos acima de 5 MWe, em que são empregadas turbinas a vapor como máquinas 

motrizes. A média de potência das usinas em operação movidas a biomassa no Brasil é 

de 12 MW e, segundo COELHO et al. (2003), os ciclos de menor capacidade, apesar 

de comerciais, apresentam dificuldades de viabilidade econômica e este é um ponto 

restritivo com as características apresentadas do potencial energético com base em 

biomassa no estado da Bahia. Esta tecnologia de ciclo a vapor tem a vantagem de ser 

dominada pela indústria nacional. 
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A tecnologia de gaseificação acoplada a motores de combustão interna possui 

restrições à operação contínua, manutenção e condição de operação dificultada no seu 

nicho de ação (comunidades isoladas) e ainda possui problemas relativos a remoção de 

alcatrão, material particulado, a disposição de resíduos. O seu uso depende de um 

modelo de gestão que contemple a capacitação da própria comunidade para a 

operação e a feitura de reparos, devido à distância e a dificuldade de acesso, que 

representam custos adicionais. 

 

 Uma condicionante importante para a geração a partir de biomassa é o grau de 

dispersão da produção de resíduos. De acordo com os dados, algumas culturas 

apresentavam bons potenciais de aproveitamento quando os dados consolidados foram 

apresentados. Porém, com a exposição da distribuição desses potenciais por município, 

algumas se desfavoreceram em virtude do grau de dispersão de seu potencial. Se 

tomarmos por base o potencial de 1 MW, algumas culturas não apresentaram 

oportunidades acima desse valor ou quase isso em seus municípios produtores (Café, 

Castanha, Algodão, Amendoim, Dendê, Sisal, Mamona, Sorgo, Soja e Arroz). Ou seja, 

as poucas oportunidades que foram apresentadas com essas culturas são todas de 

aproveitamento de porte muito reduzido, o que pode acarretar na inviabilidade da 

geração. Dessa maneira, as oportunidades são mais concretas nas outras culturas 

analisadas que são Cana (Extremo Norte - Juazeiro e Extremo Sul – Mucuri e 

Caravelas), Milho (Oeste – São Desidério, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, 

Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Riachão das Neves e Angical; e Nordeste 

– Paripiranga, Sítio do Quinto e Jeremoabo), Coco (Nordeste – Conde, Esplanada e 

Acajutiba), Cacau (Sul – Itajuípe, Itamaraju, Ibirataia, Itajubá, Wenceslau Guimarães, 

Gandu e Guaratinga) e Resíduos Florestais (Sul – Nova Viçosa, Caravelas, Mucuri, 

Alcobaça e Eunápolis; e Nordeste (Esplanada, Inhambupe, Rio Real e Alagoinhas). 

 

Todo o potencial estimado baseou-se no fato de que os resíduos seriam 

completamente usados na geração de eletricidade, e assim, mesmo que esses 

resíduos possuam outros fins que representem custo oportunidade para a energia 

elétrica, as oportunidades elencadas são as mais prováveis. Outra coisa que alavanca 
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as possibilidades com os resíduos das biomassas especificadas é o fato da produção 

ser menor que a atual naquelas culturas. Algumas culturas apresentaram diferença de 

produção (diretamente proporcional ao potencial teórico) extremamente significativa, 

como o cacau, cuja produção em 2004 é 7 vezes maior que em 2002 (ano de referência 

para a obtenção do potencial por município). Assim, é muito provável que as 

oportunidades sejam ainda maiores e mais factíveis no contexto atual. 

 

Com a definição da quantidade de resíduos que possibilitam o uso efetivo das 

tecnologias, deve-se pensar na maneira em que será aproveitada essa biomassa como 

recurso energético. A forma que se delineia é a de que os maiores aproveitamentos 

sejam feitos pelas indústrias que beneficiam aquelas 5 culturas e os aproveitamentos 

de menor porte sejam realizados através da associação dos agentes que trabalham a 

questão da eletrificação rural. 

 

No que diz respeito ao biodiesel para uso em comunidades isoladas com o intuito 

de gerar energia elétrica, pode-se dizer categoricamente que ele sofreria os mesmos 

problemas logísticos enfrentados pelo uso do óleo diesel e que, portanto, a princípio 

não vale a pena. 

 

Em relação aos potenciais verificados (cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, 

resíduos florestais e oleaginosas) para o estado da Bahia, tem-se que o estado possui 

um potencial expressivo e ainda inexplorado. O potencial total do estado no cenário de 

menor eficiência foi de 796,4 MW, e 1288,1 MW para o de maior eficiência. Os 

principais potenciais do estado são resíduos agrícolas (75,4%), oleaginosas (19,7%), 

resíduos florestais (3,2%) e bagaço de cana (1,8%), em ordem decrescente. Os 

resíduos agrícolas são a maior parte do dado estimado e, dentre os tipos de biomassa 

que foram elencados, os grandes destaques são cacau (até 580 MW), milho (até 308,5 

MW), coco (até 54,5 MW), cana (até 76,5 MW) e silvicultura (até 42 MW). Considerando 

os avanços tecnológicos, em que os processos de conversão são mais eficientes, pode-

se afirmar que o potencial ainda poderia ser mais expressivo. Porém, tecnologias como 
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a gaseificação, que possui eficiência de até 40%, ainda não estão disponíveis 

comercialmente.   

 

No que tange à questão institucional, verifica-se que há um aparelhamento 

normativo consolidado na busca de se alcançar uma matriz energética limpa, 

diversificada e com grandes benefícios sociais e econômicos a nível federal. Dentro 

desse âmbito, o PROINFA, que é um programa de garantia de mercado para  fontes 

alternativas ainda pode possibilitar melhores condições de aproveitamento. Os insumos 

elencados na sua discriminação não incluem resíduos agrícolas, que são o principal 

tipo de biomassa para geração de energia elétrica na Bahia. Dos itens abordados pelo 

PROINFA (cana, madeira, arroz e biogás de aterro), o estado possui algum potencial 

para a cana e para madeira. Já o arroz se apresentou com potencial mínimo e o biogás 

de aterro não foi objeto de estudo pela escassez de dados no estado. Dessa maneira, 

vale a pena se inserir esses insumos para que se otimize o aproveitamento desse 

recurso energético. 

  

Dentre as condicionantes para o uso da biomassa para a geração de eletricidade 

na Bahia, que explicam a ausência do estado no âmbito do PROINFA e a parca 

exploração desse recurso, as principais são a falta de inventários consistentes a 

respeito da quantidade de biomassa que a Bahia possui e que pode ser utilizada, e o 

desconhecimento das novas tecnologias e de suas potencialidades. Isso faz com que 

haja a necessidade de articulação dos atores envolvidos com a questão energética para 

formular mecanismos de incentivo e de inserção da biomassa na política energética do 

estado. No cenário de maior eficiência, são quase 1.300 MW de potencial que podem 

ser utilizados na garantia de suprimento de energia elétrica e de, conseqüentemente, 

desenvolvimento econômico e social. 

 

Vale ressaltar que a integração das políticas agrícola e energética pode 

alavancar a potencialidade da biomassa. Os incentivos, a disposição de linhas de 

crédito para produtores rurais, assistência técnica de produção podem determinar seu 
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crescimento, geração de resíduos e, conseqüentemente, aumentar capacidade de 

geração de eletricidade. 
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TABELA 1 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 
 

Municípios cana (ton) potencial (MW ) - <ef.  potencial (MW ) - >ef.  
Juazeiro 1199452 3,507169591 18,1604124
Mucuri 288960 0,844912281 4,375025234
Caravelas 231380 0,676549708 3,503229993
Amélia Rodrigues 191680 0,560467836 2,902148522
Eunápolis 157000 0,459064327 2,377072819
Cocos 135000 0,394736842 2,043979813
Cachoeira 132000 0,385964912 1,998558039
Medeiros Neto 129360 0,378245614 1,958586878
Terra Nova 113840 0,332865497 1,723604903
Nova Viçosa 104720 0,30619883 1,585522711
Santo Amaro 90424 0,264397661 1,369072819
Itambé 90000 0,263157895 1,362653208
Abaíra 83000 0,242690058 1,25666907
Santana 64000 0,187134503 0,968997837
Lajedão 62888 0,183883041 0,9521615
Jussiape 56000 0,16374269 0,847873107
Correntina 54000 0,157894737 0,817591925
Rio de Contas 50000 0,14619883 0,75702956
Santa Maria da Vitória 44100 0,128947368 0,667700072
Coribe 42000 0,122807018 0,635904831
Santa Cruz Cabrália 36000 0,105263158 0,545061283
Itarantim 31500 0,092105263 0,476928623
Iraquara 30000 0,087719298 0,454217736
Livramento de Nossa Senhora 30000 0,087719298 0,454217736
Piatã 27500 0,080409357 0,416366258
Amargosa 21000 0,061403509 0,317952415
Caatiba 20245 0,059195906 0,306521269
Iguaí 18000 0,052631579 0,272530642
Jaborandi 18000 0,052631579 0,272530642
Macaúbas 18000 0,052631579 0,272530642
Nazaré 18000 0,052631579 0,272530642
Sebastião Laranjeiras 18000 0,052631579 0,272530642
Dário Meira 17500 0,051169591 0,264960346
Ibirapuã 17472 0,051087719 0,26453641
Muniz Ferreira 17000 0,049707602 0,25739005
Barra 16960 0,049590643 0,256784427
Boa Nova 16800 0,049122807 0,254361932
Souto Soares 16000 0,046783626 0,242249459
Mucugê 15000 0,043859649 0,227108868
São Felipe 14000 0,040935673 0,211968277
Jucuruçu 12900 0,037719298 0,195313627
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São Miguel das Matas 12600 0,036842105 0,190771449
Buritirama 12420 0,036315789 0,188046143
Teixeira de Freitas 12320 0,036023392 0,186532084
Itanhém 12040 0,035204678 0,182292718
Jaguaripe 12000 0,035087719 0,181687094
Guaratinga 10800 0,031578947 0,163518385
Jacaraci 10500 0,030701754 0,158976208
Dom Macedo Costa 10200 0,029824561 0,15443403
Canápolis 10000 0,029239766 0,151405912
Malhada 10000 0,029239766 0,151405912
Ibotirama 9900 0,028947368 0,149891853
Mortugaba 9600 0,028070175 0,145349676
Muquém de São Francisco 9540 0,027894737 0,14444124
Jequié 9100 0,026608187 0,13777938
Encruzilhada 9000 0,026315789 0,136265321
Itagibá 9000 0,026315789 0,136265321
Nova Canaã 9000 0,026315789 0,136265321
Vitória da Conquista 9000 0,026315789 0,136265321
Boquira 8850 0,025877193 0,133994232
Ibipitanga 8700 0,025438596 0,131723143
Laje 8700 0,025438596 0,131723143
Alcobaça 8280 0,024210526 0,125364095
Cordeiros 8000 0,023391813 0,12112473
Itamaraju 7875 0,023026316 0,119232156
Barreiras 7852 0,022959064 0,118883922
Guanambi 7500 0,021929825 0,113554434
Caetité 7250 0,02119883 0,109769286
Itapebi 7200 0,021052632 0,109012257
Licínio de Almeida 7200 0,021052632 0,109012257
Poções 7200 0,021052632 0,109012257
Ribeira do Amparo 6800 0,019883041 0,10295602
São Félix do Coribe 6720 0,019649123 0,101744773
Urandi 6570 0,019210526 0,099473684
Prado 6370 0,018625731 0,096445566
Iuiú 6120 0,017894737 0,092660418
Itabela 6000 0,01754386 0,090843547
Piripá 6000 0,01754386 0,090843547
Porto Seguro 6000 0,01754386 0,090843547
Ribeirão do Largo 6000 0,01754386 0,090843547
Tabocas do Brejo Velho 6000 0,01754386 0,090843547
Utinga 6000 0,01754386 0,090843547
Uibaí 5840 0,017076023 0,088421053
Ipiaú 5600 0,016374269 0,084787311
Itaquara 5600 0,016374269 0,084787311
Oliveira dos Brejinhos 5340 0,015614035 0,080850757
São Desidério 5240 0,015321637 0,079336698
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Pilão Arcado 5200 0,015204678 0,078731074
Rio do Antônio 5200 0,015204678 0,078731074
Teodoro Sampaio 5100 0,014912281 0,077217015
Brotas de Macaúbas 5040 0,014736842 0,07630858
Serra Dourada 5000 0,014619883 0,075702956
Cândido Sales 4800 0,014035088 0,072674838
Planalto 4800 0,014035088 0,072674838
Riachão das Neves 4680 0,013684211 0,070857967
Paratinga 4600 0,013450292 0,06964672
Jiquiriçá 4560 0,013333333 0,069041096
Itororó 4272 0,012491228 0,064680606
Caculé 4200 0,012280702 0,063590483
Jagaquara 4200 0,012280702 0,063590483
Ibipeba 4060 0,011871345 0,0614708
Barra do Choça 4050 0,011842105 0,061319394
Bom Jesus da Lapa 4000 0,011695906 0,060562365
Condeúba 4000 0,011695906 0,060562365
Érico Cardoso 4000 0,011695906 0,060562365
Itaju do Colônia 4000 0,011695906 0,060562365
Ubaíra 3920 0,011461988 0,059351118
Cotegipe 3799 0,011108187 0,057519106
Ibicuí 3600 0,010526316 0,054506128
Santo Antônio de Jesus 3600 0,010526316 0,054506128
Valença 3575 0,010453216 0,054127614
Macarani 3572 0,010444444 0,054082192
Itaeté 3500 0,010233918 0,052992069
Wagner 3500 0,010233918 0,052992069
Caraíbas 3200 0,009356725 0,048449892
Anagé 3000 0,00877193 0,045421774
Belmonte 3000 0,00877193 0,045421774
Brejolândia 3000 0,00877193 0,045421774
Carinhanha 3000 0,00877193 0,045421774
Itajuípe 3000 0,00877193 0,045421774
Pindaí 3000 0,00877193 0,045421774
Morpará 2900 0,008479532 0,043907714
Candiba 2880 0,008421053 0,043604903
Ipupiara 2850 0,008333333 0,043150685
Ibirataia 2800 0,008187135 0,042393655
Itagi 2800 0,008187135 0,042393655
Jitaúna 2800 0,008187135 0,042393655
Feira de Santana 2700 0,007894737 0,040879596
Mutuípe 2400 0,007017544 0,036337419
Palmas de Monte Alto 2400 0,007017544 0,036337419
Sítio do Mato 2400 0,007017544 0,036337419
Vereda 2240 0,006549708 0,033914924
Ibiassucê 2160 0,006315789 0,032703677
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Aiquara 2100 0,006140351 0,031795242
Boninal 2000 0,005847953 0,030281182
Rio do Pires 2000 0,005847953 0,030281182
Candeias 1800 0,005263158 0,027253064
Iramaia 1750 0,005116959 0,026496035
Igaporã 1680 0,004912281 0,025436193
Maiquinique 1680 0,004912281 0,025436193
São Gonçalo dos Campos 1680 0,004912281 0,025436193
Botuporã 1600 0,004678363 0,024224946
Morro do Chapéu 1600 0,004678363 0,024224946
São Gabriel 1600 0,004678363 0,024224946
Almadina 1500 0,004385965 0,022710887
Coaraci 1500 0,004385965 0,022710887
Gandu 1500 0,004385965 0,022710887
Maragogipe 1500 0,004385965 0,022710887
Santa Rita de Cásia 1500 0,004385965 0,022710887
Simões Filho 1500 0,004385965 0,022710887
Tremedal 1500 0,004385965 0,022710887
Itapetinga 1410 0,004122807 0,021348234
Aratuípe 1400 0,004093567 0,021196828
Belo Campo 1400 0,004093567 0,021196828
Novo Horizonte 1250 0,003654971 0,018925739
Casa Nova 1229 0,003593567 0,018607787
Barra do Mendes 1200 0,003508772 0,018168709
Bom Jesus da Serra 1200 0,003508772 0,018168709
Caturama 1200 0,003508772 0,018168709
Itagimirim 1200 0,003508772 0,018168709
Paramirim 1200 0,003508772 0,018168709
Tapiramutá 1200 0,003508772 0,018168709
Miguel Calmon 1155 0,003377193 0,017487383
Lagoa Real 1120 0,003274854 0,016957462
Catolândia 1040 0,003040936 0,015746215
Feira da Mata 1000 0,002923977 0,015140591
Floresta Azul 1000 0,002923977 0,015140591
Itapitanga 1000 0,002923977 0,015140591
Wenceslau Guimarães 1000 0,002923977 0,015140591
Cristópolis 976 0,002853801 0,014777217
Firmino Alves 960 0,002807018 0,014534968
Santa Cruz da Vitória 960 0,002807018 0,014534968
Jacobina 946 0,002766082 0,014322999
Formosa do Rio Preto 917 0,002681287 0,013883922
Barra da Estiva 900 0,002631579 0,013626532
Central 900 0,002631579 0,013626532
Ituaçu 900 0,002631579 0,013626532
São Félix 900 0,002631579 0,013626532
Tanhaçu 900 0,002631579 0,013626532
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Elísio Medrado 840 0,00245614 0,012718097
Presidente Dutra 800 0,002339181 0,012112473
São Francisco do Conde 800 0,002339181 0,012112473
Tanque Novo 800 0,002339181 0,012112473
Angical 783 0,002289474 0,011855083
Ibicaraí 750 0,002192982 0,011355443
Potiguará 705 0,002061404 0,010674117
Ituberá 700 0,002046784 0,010598414
Mansidão 648 0,001894737 0,009811103
Jussari 640 0,001871345 0,009689978
Gentio de Ouro 600 0,001754386 0,009084355
Presidente Tancredo Neves 600 0,001754386 0,009084355
Riacho de Santana 600 0,001754386 0,009084355
Tucano 600 0,001754386 0,009084355
Baianópolis 593 0,001733918 0,008978371
Camacan 572 0,001672515 0,008660418
Wanderley 530 0,001549708 0,008024513
Cravolândia 500 0,001461988 0,007570296
Ibitiara 500 0,001461988 0,007570296
Marcionílio Souza 500 0,001461988 0,007570296
Teolândia 500 0,001461988 0,007570296
Camamu 480 0,001403509 0,007267484
Itabuna 480 0,001403509 0,007267484
Barro Alto 450 0,001315789 0,006813266
Mirangaba 435 0,00127193 0,006586157
Bonito 400 0,001169591 0,006056236
Canarana 400 0,001169591 0,006056236
Contendas do Sincorá 400 0,001169591 0,006056236
Igrapiúna 400 0,001169591 0,006056236
Mundo Novo 400 0,001169591 0,006056236
Serra Do Ramalho 400 0,001169591 0,006056236
Itapé 390 0,001140351 0,005904831
Taperoá 385 0,001125731 0,005829128
Pau Brasil 360 0,001052632 0,005450613
Maracás 350 0,001023392 0,005299207
Paulo Afonso 345 0,001008772 0,005223504
Itaguaçu da Bahia 340 0,000994152 0,005147801
Senhor do Bonfim 315 0,000921053 0,004769286
Ibicoara 300 0,000877193 0,004542177
Piraí do Norte 300 0,000877193 0,004542177
Campo Formoso 270 0,000789474 0,00408796
Xique-xique 256 0,000748538 0,003875991
Ibirapitanga 245 0,000716374 0,003709445
Caem 216 0,000631579 0,003270368
Nova Ibiá 200 0,000584795 0,003028118
Ibititá 180 0,000526316 0,002725306
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São José da Vitória 176 0,00051462 0,002664744
Nilo Peçanha 165 0,000482456 0,002498198
Buerarema 150 0,000438596 0,002271089
Cairu 150 0,000438596 0,002271089
Saúde 140 0,000409357 0,002119683
Euclides da Cunha 120 0,000350877 0,001816871
João Dourado 120 0,000350877 0,001816871
Antônio Gonçalves 90 0,000263158 0,001362653
Itiúba 90 0,000263158 0,001362653
Cafarnaum 80 0,000233918 0,001211247
Piritiba 80 0,000233918 0,001211247
Serrolândia 80 0,000233918 0,001211247
Una  75 0,000219298 0,001135544
Total 4379018 12,8041462 66,30092141
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002)  

 

TABELA 2 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DE ARROZ POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
arroz (em 

casca) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25%
São Desidério 8786 0,253707596 0,422845993
Luís Eduardo Magalhães 8447 0,243918514 0,406530856
Barreiras 6986 0,201730169 0,336216948
Livramento de Nossa Senhora 2000 0,057752696 0,096254494
Formosa do Rio Preto 1928 0,055673599 0,092789332
Riachão das Neves 1584 0,045740136 0,076233559
Correntina 1500 0,043314522 0,072190871
Jaborandi 1500 0,043314522 0,072190871
Baianópolis 1407 0,040629022 0,067715037
Cocos 1350 0,03898307 0,064971784
Angical 800 0,023101079 0,038501798
Coribe 383 0,011059641 0,018432736
Dom Basílio 250 0,007219087 0,012031812
Santa Rita de Cásia 240 0,006930324 0,011550539
Jussiape 210 0,006064033 0,010106722
Santa Maria da Vitória 210 0,006064033 0,010106722
Macaúbas 150 0,004331452 0,007219087
Rio de Contas 150 0,004331452 0,007219087
Érico Cardoso 105 0,003032017 0,005053361
Cristópolis 102 0,002945388 0,004908979
Mucugê 96 0,002772129 0,004620216
Pilão Arcado 96 0,002772129 0,004620216
Juazeiro 79 0,002281232 0,003802053
Paramirim 73 0,002107973 0,003513289
Cotegipe 72 0,002079097 0,003465162
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Piatã 69 0,001992468 0,00332078
Carinhanha 64 0,001848086 0,003080144
Jacaraci 64 0,001848086 0,003080144
Mansidão 64 0,001848086 0,003080144
Rio do Pires 61 0,001761457 0,002935762
Ibicoara 60 0,001732581 0,002887635
Licínio de Almeida 56 0,001617076 0,002695126
Abaíra 50 0,001443817 0,002406362
Wanderley 45 0,001299436 0,002165726
Caturama 44 0,001270559 0,002117599
Santana 43 0,001241683 0,002069472
Urandi 33 0,000952919 0,001588199
Curaçá 32 0,000924043 0,001540072
Malhada 32 0,000924043 0,001540072
Serra Dourada 27 0,000779661 0,001299436
Sobradinho 27 0,000779661 0,001299436
Tanque Novo 26 0,000750785 0,001251308
Barra 25 0,000721909 0,001203181
Campo Alegre de Lourdes 24 0,000693032 0,001155054
Catolândia 19 0,000548651 0,000914418
Botuporã 18 0,000519774 0,00086629
Brejolândia 18 0,000519774 0,00086629
Iuiú 16 0,000462022 0,000770036
Sebastião Laranjeiras 16 0,000462022 0,000770036
Barra da Estiva 11 0,00031764 0,0005294
Tabocas do Brejo Velho 11 0,00031764 0,0005294
Buritirama 10 0,000288763 0,000481272
Ibipitanga 10 0,000288763 0,000481272
Santa Cruz Cabrália 10 0,000288763 0,000481272
Oliveira dos Brejinhos 8 0,000231011 0,000385018
Muquém de São Francisco 7 0,000202134 0,000336891
Canápolis 6 0,000173258 0,000288763
Ituaçu 6 0,000173258 0,000288763
Boquira 4 0,000115505 0,000192509
Jucuruçu 4 0,000115505 0,000192509
Prado 4 0,000115505 0,000192509
Alcobaça 3 8,6629E-05 0,000144382
Caravelas 3 8,6629E-05 0,000144382
Brotas de Macaúbas 2 5,77527E-05 9,62545E-05
Ibotirama 2 5,77527E-05 9,62545E-05
Morpará 2 5,77527E-05 9,62545E-05
Total 39540 1,14177081 1,902951349
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
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TABELA 3 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DA CASTANHA 
DE CAJU  POR MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 
 

Municípios 
castanha 

(ton) potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25%
Ribeira do Amparo 1600 0,142225914 0,237043189
Ribeira do Pombal 700 0,062223837 0,103706395
Banzaê 600 0,053334718 0,088891196
Cícero Dantas 600 0,053334718 0,088891196
Irará 225 0,020000519 0,033334199
Itapicuru 225 0,020000519 0,033334199
Heliópolis 220 0,019556063 0,032593439
Nova Soure 200 0,017778239 0,029630399
Biritinga 180 0,016000415 0,026667359
Amargosa 162 0,014400374 0,024000623
Olindina 113 0,010044705 0,016741175
Antas 100 0,00888912 0,014815199
Jeremoabo 84 0,00746686 0,012444767
Serrinha 60 0,005333472 0,00888912
Cipó 50 0,00444456 0,0074076
Sítio do Quinto 40 0,003555648 0,00592608
Euclides da Cunha 39 0,003466757 0,005777928
Tucano 39 0,003466757 0,005777928
Santo Estevão 35 0,003111192 0,00518532
Caravelas 23 0,002044498 0,003407496
São Miguel das Matas 23 0,002044498 0,003407496
Araci 21 0,001866715 0,003111192
Fátima 20 0,001777824 0,00296304
Novo Triunfo 20 0,001777824 0,00296304
Alcobaça 13 0,001155586 0,001925976
Lamarão 12 0,001066694 0,001777824
Santa Brígida 12 0,001066694 0,001777824
Itiúba 9 0,000800021 0,001333368
Boa Vista do Tupim 7 0,000622238 0,001037064
Teolândia 7 0,000622238 0,001037064
Água Fria 6 0,000533347 0,000888912
Quijingue 6 0,000533347 0,000888912
Ruy Barbosa 6 0,000533347 0,000888912
Cansanção 5 0,000444456 0,00074076
Wenceslau Guimarães 5 0,000444456 0,00074076
Acajutiba 4 0,000355565 0,000592608
Paulo Afonso 4 0,000355565 0,000592608
Pedro Alexandre 4 0,000355565 0,000592608
Gandu 3 0,000266674 0,000444456
Monte Santo 3 0,000266674 0,000444456
Teofilândia 3 0,000266674 0,000444456
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Abaré 1 8,88912E-05 0,000148152
Barrocas 1 8,88912E-05 0,000148152
Nova Ibiá 1 8,88912E-05 0,000148152
Total 5491 0,488101557 0,813502596
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 

TABELA 4 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO COCO-DA-
BAÍA  POR MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
coco (mil 

frutos) potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25%
Conde 204000 7,930960725 13,21826787
Esplanada 122616 4,766973923 7,944956538
Acajutiba 79560 3,093074683 5,155124471
Jandaíra 48000 1,866108406 3,110180676
Juazeiro 35400 1,376254949 2,293758249
Rio Real 19800 0,769769717 1,282949529
Valença 16970 0,659747076 1,09957846
Cairu 16730 0,650416534 1,084027557
Caravelas 12204 0,474458062 0,790763437
Prado 11286 0,438768739 0,731281232
Alcobaça 10057 0,390988588 0,651647647
Entre Rios 9300 0,361558504 0,602597506
Itabela 8769 0,340914679 0,568191132
Barreiras 8100 0,314905793 0,524842989
Porto Seguro 7980 0,310240522 0,517067537
Canavieiras 7700 0,29935489 0,498924817
Maraú 7700 0,29935489 0,498924817
Belmonte 6895 0,268058697 0,446764495
Eunápolis 6800 0,264365357 0,440608929
Camaçari 6072 0,236062713 0,393437856
Aporá 5616 0,218334683 0,363891139
Canudos 5000 0,194386292 0,323977154
Ilhéus 4976 0,193453238 0,322422063
Ituberá 4250 0,165228348 0,275380581
Mata de São João 3900 0,151621308 0,25270218
Una  3300 0,128294953 0,213824921
Casa Nova 3280 0,127517408 0,212529013
Santa Cruz Cabrália 2771 0,107728883 0,179548139
Itacaré 2380 0,092527875 0,154213125
Camamu 2250 0,087473832 0,145789719
Vera Cruz 2100 0,081642243 0,136070405
Ibipeba 1800 0,069979065 0,116631775
Curaçá 1600 0,062203614 0,103672689
Tucano 1600 0,062203614 0,103672689
Sento Sé 1400 0,054428162 0,090713603
Maragogipe 1250 0,048596573 0,080994288
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Caraíbas 1200 0,04665271 0,077754517
Itamaraju 1155 0,044903234 0,074838723
Livramento de Nossa Senhora 1000 0,038877258 0,064795431
Sobradinho 1000 0,038877258 0,064795431
Igrapiúna 927 0,036039219 0,060065364
Alagoinhas 924 0,035922587 0,059870978
Feira de Santana 885 0,034406374 0,057343956
Bom Jesus da Lapa 861 0,03347332 0,055788866
Nilo Peçanha 720 0,027991626 0,04665271
Uruçuca 672 0,026125518 0,043542529
Dias D'ávila 650 0,025270218 0,04211703
São Félix 625 0,024298287 0,040497144
São Desidério 600 0,023326355 0,038877258
Sebastião Laranjeiras 600 0,023326355 0,038877258
Presidente Tancredo Neves 563 0,021887897 0,036479828
Dom Basílio 550 0,021382492 0,035637487
Pojuca 550 0,021382492 0,035637487
Taperoá 549 0,021343615 0,035572691
Simões Filho 540 0,02099372 0,034989533
Mucuri 490 0,019049857 0,031749761
Itaparica 480 0,018661084 0,031101807
Ribeira do Amparo 480 0,018661084 0,031101807
Catu 450 0,017494766 0,029157944
Inhambupe 450 0,017494766 0,029157944
Jeremoabo 420 0,016328449 0,027214081
Iaçu 400 0,015550903 0,025918172
Itaberaba 400 0,015550903 0,025918172
João Dourado 400 0,015550903 0,025918172
Santa Maria da Vitória 400 0,015550903 0,025918172
Sátiro Dias 400 0,015550903 0,025918172
Wenceslau Guimarães 400 0,015550903 0,025918172
Cardeal da Silva 360 0,013995813 0,023326355
Jaguaripe 360 0,013995813 0,023326355
Laje 351 0,013645918 0,022743196
Itanagra 350 0,01360704 0,022678401
Santo Amaro 350 0,01360704 0,022678401
Araças 328 0,012751741 0,021252901
Crisópolis 325 0,012635109 0,021058515
Anagé 303 0,011779809 0,019633016
Cachoeira 300 0,011663178 0,019438629
Irecê 300 0,011663178 0,019438629
Luís Eduardo Magalhães 300 0,011663178 0,019438629
Conceição do Jacuípe 299 0,0116243 0,019373834
Uibaí 294 0,011429914 0,019049857
Guanambi 263 0,010224719 0,017041198
Glória 252 0,009797069 0,016328449



  182 

  
 

Ibirapitanga 240 0,009330542 0,015550903
Ibititá 240 0,009330542 0,015550903
Iuiú 240 0,009330542 0,015550903
Jiquiriçá 235 0,009136156 0,015226926
Jucuruçu 230 0,008941769 0,014902949
Coração de Maria 229 0,008902892 0,014838154
Nova Viçosa 222 0,008630751 0,014384586
Cipó 220 0,008552997 0,014254995
Ponto Novo 216 0,008397488 0,013995813
Mutuípe 207 0,008047592 0,013412654
América Dourada 200 0,007775452 0,012959086
Ibirapuã 200 0,007775452 0,012959086
Itaguaçu da Bahia 200 0,007775452 0,012959086
Malhada 200 0,007775452 0,012959086
Palmeiras 200 0,007775452 0,012959086
Salinas da Margarida 200 0,007775452 0,012959086
São Gonçalo dos Campos 200 0,007775452 0,012959086
Saubara 200 0,007775452 0,012959086
Teolândia 200 0,007775452 0,012959086
Piraí do Norte 188 0,007308925 0,012181541
Paulo Afonso 180 0,006997907 0,011663178
Rodelas 180 0,006997907 0,011663178
Conceição de Feira 175 0,00680352 0,0113392
Cruz das Almas 171 0,006648011 0,011080019
Gandu 140 0,005442816 0,00907136
Jitaúna 135 0,00524843 0,008747383
Irará 132 0,005131798 0,008552997
Paratinga 129 0,005015166 0,008358611
Santa Luzia 126 0,004898535 0,008164224
Amélia Rodrigues 125 0,004859657 0,008099429
Apuarema 125 0,004859657 0,008099429
Lajedão 121 0,004704148 0,007840247
Aramari 120 0,004665271 0,007775452
Santo Antônio de Jesus 120 0,004665271 0,007775452
Xique-xique 120 0,004665271 0,007775452
Urandi 115 0,004470885 0,007451475
Lauro de Freitas 108 0,004198744 0,006997907
Oliveira dos Brejinhos 106 0,004120989 0,006868316
Lapão 105 0,004082112 0,00680352
Pindaí 105 0,004082112 0,00680352
Ituaçu 100 0,003887726 0,006479543
Jagaquara 100 0,003887726 0,006479543
Muritiba 100 0,003887726 0,006479543
Rio de Contas 100 0,003887726 0,006479543
Terra Nova 100 0,003887726 0,006479543
Ubatã 100 0,003887726 0,006479543
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São Felipe 95 0,00369334 0,006155566
Aratuípe 90 0,003498953 0,005831589
Caetité 90 0,003498953 0,005831589
Caculé 85 0,003304567 0,005507612
Canarana 84 0,00326569 0,005442816
Itanhém 83 0,003226812 0,005378021
Pedrão 80 0,003110181 0,005183634
São Félix do Coribe 80 0,003110181 0,005183634
Presidente Dutra 77 0,002993549 0,004989248
Barra do Mendes 75 0,002915794 0,004859657
Cabaçeiras do Paraguaçu 75 0,002915794 0,004859657
Governador Mangabeira 75 0,002915794 0,004859657
Macaúbas 75 0,002915794 0,004859657
Medeiros Neto 75 0,002915794 0,004859657
Teixeira de Freitas 75 0,002915794 0,004859657
Abaré 72 0,002799163 0,004665271
Mortugaba 72 0,002799163 0,004665271
Jacobina 70 0,002721408 0,00453568
Carinhanha 65 0,002527022 0,004211703
Igaporã 65 0,002527022 0,004211703
Amargosa 60 0,002332636 0,003887726
Brumado 60 0,002332636 0,003887726
Coribe 60 0,002332636 0,003887726
Morro do Chapéu 60 0,002332636 0,003887726
Muniz Ferreira 60 0,002332636 0,003887726
Nazaré 60 0,002332636 0,003887726
São Gabriel 60 0,002332636 0,003887726
Serra Do Ramalho 60 0,002332636 0,003887726
Ibiassucê 59 0,002293758 0,00382293
Conceição do Almeida 56 0,002177126 0,003628544
Licínio de Almeida 54 0,002099372 0,003498953
Santana 54 0,002099372 0,003498953
Tanhaçu 54 0,002099372 0,003498953
Candeias 50 0,001943863 0,003239772
Jequié 50 0,001943863 0,003239772
Serrinha 44 0,001710599 0,002850999
Barra 43 0,001671722 0,002786204
Barro Alto 42 0,001632845 0,002721408
Sapeaçu 42 0,001632845 0,002721408
Boquira 41 0,001593968 0,002656613
Campo Formoso 40 0,00155509 0,002591817
Correntina 40 0,00155509 0,002591817
Ouriçangas 40 0,00155509 0,002591817
Remanso 40 0,00155509 0,002591817
Castro Alves 39 0,001516213 0,002527022
Central 36 0,001399581 0,002332636
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Chorrochó 36 0,001399581 0,002332636
Itororó 36 0,001399581 0,002332636
Jacaraci 36 0,001399581 0,002332636
Ibotirama 35 0,001360704 0,00226784
Mundo Novo 35 0,001360704 0,00226784
Ibipitanga 34 0,001321827 0,002203045
Lagoa Real 34 0,001321827 0,002203045
Mirangaba 34 0,001321827 0,002203045
São Francisco do Conde 34 0,001321827 0,002203045
Itagiba 32 0,001244072 0,002073454
Paramirim 32 0,001244072 0,002073454
Brejolândia 30 0,001166318 0,001943863
Buerarema 30 0,001166318 0,001943863
Euclides da Cunha 30 0,001166318 0,001943863
Iramaia 30 0,001166318 0,001943863
Itagi 30 0,001166318 0,001943863
Itapebi 30 0,001166318 0,001943863
Pedro Alexandre 30 0,001166318 0,001943863
Serra Dourada 30 0,001166318 0,001943863
Sítio do Mato 30 0,001166318 0,001943863
Floresta Azul 27 0,001049686 0,001749477
Ibicaraí 27 0,001049686 0,001749477
Aiquara 25 0,000971931 0,001619886
Tremedal 25 0,000971931 0,001619886
Biritinga 24 0,000933054 0,00155509
Santo Estevão 22 0,0008553 0,001425499
Riacho de Santana 21 0,000816422 0,001360704
Barra do Rocha 20 0,000777545 0,001295909
Boa Vista do Tupim 20 0,000777545 0,001295909
Botuporã 20 0,000777545 0,001295909
Cocos 20 0,000777545 0,001295909
Itamari 20 0,000777545 0,001295909
Nova Ibiá 20 0,000777545 0,001295909
Rio do Pires 20 0,000777545 0,001295909
Ruy Barbosa 20 0,000777545 0,001295909
Aurelino Leal 19 0,000738668 0,001231113
Varzedo 19 0,000738668 0,001231113
Brotas de Macaúbas 18 0,000699791 0,001166318
Dário Meira 18 0,000699791 0,001166318
Ibirataia 18 0,000699791 0,001166318
Santa Teresinha 17 0,000660913 0,001101522
Cansanção 16 0,000622036 0,001036727
Dom Macedo Costa 16 0,000622036 0,001036727
Érico Cardoso 16 0,000622036 0,001036727
Monte Santo 16 0,000622036 0,001036727
Pilão Arcado 16 0,000622036 0,001036727
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Itabuna 15 0,000583159 0,000971931
Miguel Calmon 15 0,000583159 0,000971931
Serrolândia 15 0,000583159 0,000971931
Tabocas do Brejo Velho 15 0,000583159 0,000971931
Ubaíra 15 0,000583159 0,000971931
Buritirama 14 0,000544282 0,000907136
Ipiaú 12 0,000466527 0,000777545
Itiúba 12 0,000466527 0,000777545
Senhor do Bonfim 12 0,000466527 0,000777545
Tanque Novo 12 0,000466527 0,000777545
Santa Bárbara 11 0,00042765 0,00071275
Santanópolis 11 0,00042765 0,00071275
Ipupiara 10 0,000388773 0,000647954
Araci 9 0,000349895 0,000583159
Feira da Mata 9 0,000349895 0,000583159
Itapé 9 0,000349895 0,000583159
Jussari 9 0,000349895 0,000583159
Macarani 9 0,000349895 0,000583159
Marcionílio Souza 9 0,000349895 0,000583159
Potiguará 9 0,000349895 0,000583159
Antônio Gonçalves 8 0,000311018 0,000518363
Campo Alegre de Lourdes 8 0,000311018 0,000518363
Filadélfia 8 0,000311018 0,000518363
Gongogi 8 0,000311018 0,000518363
Gentio de Ouro 7 0,000272141 0,000453568
Jussara 7 0,000272141 0,000453568
Wagner 7 0,000272141 0,000453568
Água Fria 6 0,000233264 0,000388773
Antônio Cardoso 6 0,000233264 0,000388773
Ipecaetá 6 0,000233264 0,000388773
Quijingue 6 0,000233264 0,000388773
Saúde 6 0,000233264 0,000388773
Caém 5 0,000194386 0,000323977
Caldeirão Grande 4 0,000155509 0,000259182
Lamarão 4 0,000155509 0,000259182
Morpará 4 0,000155509 0,000259182
Teofilândia 4 0,000155509 0,000259182
Muquém de São Francisco 3 0,000116632 0,000194386
Uauá 2 7,77545E-05 0,000129591
Total 729764 28,37122364 47,28537273
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
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TABELA 5 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO CAFÉ  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 
 

Municípios 
Café 
(ton) potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 

Barra do Choça 26100 0,564215173 0,940358622
Bonito 13238 0,286171665 0,476952775
Vitória da Conquista 12240 0,264597461 0,440995768
Barreiras 10713 0,23158763 0,385979384
Luís Eduardo Magalhães 8886 0,192092568 0,32015428
Prado 8330 0,180073272 0,30012212
São Desidério 6217 0,134395622 0,223992703
Encruzilhada 5850 0,126462022 0,210770036
Tapiramutá 5749 0,12427866 0,2071311
Itamaraju 5695 0,123111318 0,205185531
Brejões 5670 0,122570882 0,204284804
Barra da Estiva 5040 0,108951896 0,181586493
Ibicoara 4680 0,101169617 0,168616029
Morro do Chapéu 4436 0,095894962 0,159824937
Ribeirão do Largo 2880 0,062258226 0,10376371
Jucuruçu 2314 0,050022755 0,083371259
Cocos 2225 0,048098803 0,080164672
Mucugê 2088 0,045137214 0,07522869
Utinga 1950 0,042154007 0,070256679
Ituaçu 1560 0,033723206 0,056205343
Lajedo do Tabocal 1476 0,031907341 0,053178901
Planalto 1440 0,031129113 0,051881855
Piatã 1430 0,030912939 0,051521564
Jagaquara 1404 0,030350885 0,050584809
Itiruçu 1369 0,029594275 0,049323791
Mulungu do Morro 1360 0,029399718 0,04899953
Lençóis 1200 0,025940928 0,043234879
Itabela 1140 0,024643881 0,041073135
Correntina 1080 0,023346835 0,038911391
Poções 1080 0,023346835 0,038911391
Mundo Novo 1034 0,022352433 0,037254054
Seabra 1008 0,021790379 0,036317299
Alcobaça 952 0,020579802 0,034299671
Amargosa 900 0,019455696 0,032426159
Wagner 854 0,018461293 0,030768822
Rio de Contas 800 0,017293952 0,028823253
Arataca 788 0,017034542 0,028390904
Ruy Barbosa 783 0,016926455 0,028210759
Tanhaçu 680 0,014699859 0,024499765
Vereda 668 0,01444045 0,024067416
Ubaíra 576 0,012451645 0,020752742
Eunápolis 540 0,011673417 0,019455696
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Itanhém 513 0,011089747 0,018482911
Lafaiete Coutinho 432 0,009338734 0,015564557
Caravelas 421 0,009100942 0,015168237
Guaratinga 420 0,009079325 0,015132208
Maracás 408 0,008819915 0,014699859
Teixeira de Freitas 393 0,008495654 0,014159423
São Miguel das Matas 378 0,008171392 0,013618987
Wenceslau Guimarães 375 0,00810654 0,0135109
Itambé 360 0,007782278 0,012970464
Nova Itarana 348 0,007522869 0,012538115
Camacan 324 0,00700405 0,011673417
Valença 318 0,006874346 0,011457243
Nova Canaã 315 0,006809493 0,011349156
Caetité 306 0,006614937 0,011024894
Irajuba 264 0,005707004 0,009511673
Iraquara 261 0,005642152 0,009403586
Porto Seguro 258 0,005577299 0,009295499
Caatiba 253 0,005469212 0,009115354
Barra do Mendes 251 0,005425977 0,009043296
Nova Redenção 234 0,005058481 0,008430801
Ilhéus 225 0,004863924 0,00810654
Itaquara 203 0,00438834 0,0073139
Camamu 188 0,004064079 0,006773464
Nova Viçosa 188 0,004064079 0,006773464
Piritiba 177 0,003826287 0,006377145
Santa Luzia 164 0,00354526 0,005908767
Presidente Tancredo Neves 154 0,003329086 0,005548476
Planaltina 129 0,00278865 0,00464775
Una  125 0,00270218 0,004503633
Boa Nova 120 0,002594093 0,004323488
Cravolândia 120 0,002594093 0,004323488
Palmeiras 120 0,002594093 0,004323488
Contendas do Sincorá 117 0,00252924 0,004215401
Itajuípe 90 0,00194557 0,003242616
Santa Inês 90 0,00194557 0,003242616
Igrapiúna 81 0,001751013 0,002918354
Souto Soares 80 0,001729395 0,002882325
Andaraí 70 0,001513221 0,002522035
Coaraci 60 0,001297046 0,002161744
Iguaí 60 0,001297046 0,002161744
Jequié 60 0,001297046 0,002161744
Jussari 60 0,001297046 0,002161744
Itaeté 56 0,001210577 0,002017628
Campo Formoso 55 0,001188959 0,001981599
Miguel Calmon 55 0,001188959 0,001981599
Jiquiriçá 54 0,001167342 0,00194557
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Belmonte 50 0,001080872 0,001801453
Santa Cruz Cabrália 48 0,001037637 0,001729395
Mortugaba 44 0,000951167 0,001585279
Ibirapuã 41 0,000886315 0,001477192
Abaíra 38 0,000821463 0,001369105
Jacaraci 37 0,000799845 0,001333075
Itagi 36 0,000778228 0,001297046
Almadina 35 0,00075661 0,001261017
Licínio de Almeida 34 0,000734993 0,001224988
Itabuna 30 0,000648523 0,001080872
Itororó 30 0,000648523 0,001080872
Nova Ibiá 30 0,000648523 0,001080872
Taperoá 30 0,000648523 0,001080872
Ibirataia 28 0,000605288 0,001008814
Caculé 27 0,000583671 0,000972785
Macarani 27 0,000583671 0,000972785
Varzedo 27 0,000583671 0,000972785
Elísio Medrado 25 0,000540436 0,000900727
Pau Brasil 25 0,000540436 0,000900727
Dário Meira 24 0,000518819 0,000864698
Macaúbas 23 0,000497201 0,000828669
Ibirapitanga 22 0,000475584 0,000792639
Jitaúna 22 0,000475584 0,000792639
Mutuípe 22 0,000475584 0,000792639
Gandu 20 0,000432349 0,000720581
Ibititá 20 0,000432349 0,000720581
Laje 20 0,000432349 0,000720581
Mascote 20 0,000432349 0,000720581
Mirangaba 18 0,000389114 0,000648523
Urandi 18 0,000389114 0,000648523
Jacobina 17 0,000367496 0,000612494
Ibicuí 15 0,000324262 0,000540436
Ibiassucê 14 0,000302644 0,000504407
Ituberá 14 0,000302644 0,000504407
Jussiape 13 0,000281027 0,000468378
Érico Cardoso 12 0,000259409 0,000432349
Maraú 12 0,000259409 0,000432349
Paramirim 12 0,000259409 0,000432349
Senhor do Bonfim 12 0,000259409 0,000432349
Antônio Gonçalves 11 0,000237792 0,00039632
Buerarema 11 0,000237792 0,00039632
Floresta Azul 10 0,000216174 0,000360291
Boninal 9 0,000194557 0,000324262
Ibicaraí 9 0,000194557 0,000324262
Itapebi 9 0,000194557 0,000324262
Uruçuca 9 0,000194557 0,000324262
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Igaporã 8 0,00017294 0,000288233
Itamari 8 0,00017294 0,000288233
Lapão 8 0,00017294 0,000288233
Potiguará 8 0,00017294 0,000288233
Teolândia 8 0,00017294 0,000288233
São Felipe 7 0,000151322 0,000252203
Conceição do Almeida 6 0,000129705 0,000216174
Nilo Peçanha 6 0,000129705 0,000216174
Piraí do Norte 6 0,000129705 0,000216174
São José da Vitória 6 0,000129705 0,000216174
Itapitanga 5 0,000108087 0,000180145
Santo Antônio de Jesus 4 8,64698E-05 0,000144116
Uibaí 4 8,64698E-05 0,000144116
Aurelino Leal 3 6,48523E-05 0,000108087
Irecê 3 6,48523E-05 0,000108087
América Dourada 2 4,32349E-05 7,20581E-05
Ibitiara 2 4,32349E-05 7,20581E-05
Itagibá 2 4,32349E-05 7,20581E-05
Itiúba 2 4,32349E-05 7,20581E-05
Jaguarari 2 4,32349E-05 7,20581E-05
São Gabriel 2 4,32349E-05 7,20581E-05
Total 169318 3,660221636 6,100369393
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
 
TABELA 6 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO MILHO POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 
 

Municípios 
milho (em 

grãos) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 
São Desidério 203359 21,64501257 36,07502095
Luís Eduardo Magalhães 124394 13,24017965 22,06696609
Barreiras 93274 9,927846334 16,54641056
Correntina 69780 7,427204979 12,37867496
Formosa do Rio Preto 38436 4,091029673 6,818382788
Jaborandi 26233 2,79217352 4,653622533
Adustina 25470 2,710961749 4,518269581
Riachão das Neves 18918 2,013583603 3,355972671
Paripiranga 16800 1,788149092 2,980248487
Angical 12600 1,341111819 2,235186365
Sítio do Quinto 11550 1,229352501 2,048920835
Jeremoabo 8640 0,919619533 1,532699222
Serra Do Ramalho 7350 0,782315228 1,303858713
Coronel João de Sá 7280 0,774864607 1,291441011
Canarana 6750 0,71845276 1,197421267
Baianópolis 6585 0,700890582 1,168150969
Wanderley 6240 0,664169663 1,106949438
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Barro Alto 5500 0,585405953 0,975676588
Santana 5220 0,555603468 0,92600578
Fátima 5100 0,542830974 0,904718291
Bom Jesus da Lapa 5022 0,534528854 0,890881423
Coribe 4931 0,524843046 0,87473841
Presidente Dutra 4500 0,478968507 0,798280845
Uibaí 4010 0,426814158 0,71135693
Feira de Santana 3750 0,399140422 0,665234037
Malhada 3340 0,355501069 0,592501782
Pedro Alexandre 3000 0,319312338 0,53218723
São Félix do Coribe 3000 0,319312338 0,53218723
Cícero Dantas 2916 0,310371592 0,517285987
Cocos 2760 0,293767351 0,489612251
Livramento de Nossa Senhora 2760 0,293767351 0,489612251
Antas 2160 0,229904883 0,383174805
Riacho de Santana 2109 0,224476574 0,374127623
João Dourado 1971 0,209788206 0,34964701
Juazeiro 1960 0,208617394 0,347695657
Santa Rita de Cásia 1920 0,204359896 0,340599827
Central 1800 0,191587403 0,319312338
Macaúbas 1800 0,191587403 0,319312338
Santa Maria da Vitória 1800 0,191587403 0,319312338
Irará 1764 0,187755655 0,312926091
Sítio do Mato 1710 0,182008033 0,303346721
Jussara 1650 0,175621786 0,292702976
América Dourada 1620 0,172428662 0,287381104
Brejolândia 1530 0,162849292 0,271415487
Novo Triunfo 1440 0,153269922 0,25544987
Serra Dourada 1440 0,153269922 0,25544987
Crisópolis 1350 0,143690552 0,239484253
São Gabriel 1320 0,140497429 0,234162381
Mansidão 1288 0,13709143 0,228485717
Itaeté 1263 0,134430494 0,224050824
Cafarnaum 1200 0,127724935 0,212874892
Ibititá 1152 0,122615938 0,204359896
Ribeira do Pombal 1008 0,107288946 0,178814909
Biritinga 1000 0,106437446 0,177395743
Iraquara 960 0,102179948 0,170299914
Pilão Arcado 960 0,102179948 0,170299914
Pindaí 950 0,101115574 0,168525956
Santo Estevão 911 0,096964513 0,161607522
Condeúba 900 0,095793701 0,159656169
Mulungu do Morro 900 0,095793701 0,159656169
Rio do Pires 900 0,095793701 0,159656169
Cotegipe 893 0,095048639 0,158414399
Souto Soares 864 0,091961953 0,153269922
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Baixa Grande 840 0,089407455 0,149012424
Campo Alegre de Lourdes 840 0,089407455 0,149012424
Ibicoara 806 0,085788581 0,142980969
Santa Brígida 800 0,085149957 0,141916595
Nova Redenção 792 0,084298457 0,140497429
Antônio Cardoso 789 0,083979145 0,139965241
Heliópolis 756 0,080466709 0,134111182
Paulo Afonso 756 0,080466709 0,134111182
Canápolis 750 0,079828084 0,133046807
Érico Cardoso 750 0,079828084 0,133046807
Lamarão 750 0,079828084 0,133046807
Paramirim 750 0,079828084 0,133046807
São Sebastião do Passé 745 0,079295897 0,132159829
Ipecaetá 738 0,078550835 0,130918059
Banzaê 720 0,076634961 0,127724935
Remanso 720 0,076634961 0,127724935
Paratinga 702 0,074719087 0,124531812
São Gonçalo dos Campos 700 0,074506212 0,12417702
Inhambupe 690 0,073441838 0,122403063
Anagé 675 0,071845276 0,119742127
Caetanos 675 0,071845276 0,119742127
Caraíbas 666 0,070887339 0,118145565
Catolândia 662 0,070461589 0,117435982
Itaguaçu da Bahia 648 0,068971465 0,114952442
Barra do Choça 630 0,067055591 0,111759318
Sátiro Dias 630 0,067055591 0,111759318
Tabocas do Brejo Velho 630 0,067055591 0,111759318
Iuiú 605 0,064394655 0,107324425
Ipirá 600 0,063862468 0,106437446
Mortugaba 600 0,063862468 0,106437446
Pintadas 600 0,063862468 0,106437446
Serra Preta 600 0,063862468 0,106437446
Jacobina 594 0,063223843 0,105373071
Irecê 540 0,057476221 0,095793701
Vitória da Conquista 540 0,057476221 0,095793701
Santa Bárbara 539 0,057369783 0,095616306
Água Fria 522 0,055560347 0,092600578
Botuporã 500 0,053218723 0,088697872
Gentio de Ouro 470 0,0500256 0,083375999
Mirangaba 462 0,0491741 0,081956833
Ribeira do Amparo 461 0,049067663 0,081779438
Caturama 450 0,047896851 0,079828084
Tanque Novo 450 0,047896851 0,079828084
Urandi 444 0,047258226 0,07876371
Ibipeba 441 0,046938914 0,078231523
Andaraí 432 0,045980977 0,076634961
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Iaçu 427 0,045448789 0,075747982
Alcobaça 426 0,045342352 0,075570587
Anguera 420 0,044703727 0,074506212
Cabaçeiras do Paraguaçu 420 0,044703727 0,074506212
Cristópolis 420 0,044703727 0,074506212
Licínio de Almeida 420 0,044703727 0,074506212
Marcionílio Souza 405 0,043107166 0,071845276
Glória 402 0,042787853 0,071313089
Santanópolis 392 0,041723479 0,069539131
Caravelas 379 0,040339792 0,067232987
Lagoa Real 369 0,039275418 0,065459029
Rio de Contas 360 0,038317481 0,063862468
Governador Mangabeira 350 0,037253106 0,06208851
Xique-xique 342 0,036401607 0,060669344
Nova Canaã 330 0,035124357 0,058540595
Caatiba 319 0,033953545 0,056589242
Ruy Barbosa 315 0,033527795 0,055879659
Entre Rios 312 0,033208483 0,055347472
Castro Alves 305 0,032463421 0,054105702
Cordeiros 300 0,031931234 0,053218723
Guajeru 300 0,031931234 0,053218723
Mairi 300 0,031931234 0,053218723
Piripá 300 0,031931234 0,053218723
Presidente Jânio Quadros 300 0,031931234 0,053218723
Várzea da Roça 300 0,031931234 0,053218723
Caculé 279 0,029696047 0,049493412
Aporá 276 0,029376735 0,048961225
Itapicuru 252 0,026822236 0,044703727
Sebastião Laranjeiras 250 0,026609361 0,044348936
Caetité 247 0,026290049 0,043816749
Olindina 242 0,025757862 0,04292977
Cândido Sales 240 0,025544987 0,042574978
Conceição do Coité 240 0,025544987 0,042574978
Maetinga 240 0,025544987 0,042574978
Barra 235 0,0250128 0,041688
Iguaí 234 0,024906362 0,041510604
Itarantim 227 0,0241613 0,040268834
Igaporã 224 0,023841988 0,039736646
Poções 220 0,023416238 0,039027064
Capim Grosso 216 0,022990488 0,038317481
Cardeal da Silva 216 0,022990488 0,038317481
Miguel Calmon 213 0,022671176 0,037785293
Conceição do Jacuípe 212 0,022564739 0,037607898
Itamaraju 201 0,021393927 0,035656544
Valente 200 0,021287489 0,035479149
Feira da Mata 198 0,021074614 0,035124357
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Prado 190 0,020223115 0,033705191
Boquira 188 0,02001024 0,0333504
Muquém de São Francisco 187 0,019903802 0,033173004
Abaíra 181 0,019265178 0,03210863
Saúde 181 0,019265178 0,03210863
Curaçá 180 0,01915874 0,031931234
Jacaraci 180 0,01915874 0,031931234
Planalto 180 0,01915874 0,031931234
Rafael Jambeiro 180 0,01915874 0,031931234
Rio Real 180 0,01915874 0,031931234
Serrinha 180 0,01915874 0,031931234
Ibipitanga 179 0,019052303 0,031753838
Morpará 178 0,018945865 0,031576442
Dom Basílio 174 0,018520116 0,030866859
Caém 169 0,017987928 0,029979881
Ibotirama 166 0,017668616 0,029447693
Barra do Mendes 162 0,017242866 0,02873811
Ouriçangas 162 0,017242866 0,02873811
Retirolândia 162 0,017242866 0,02873811
Umburanas 162 0,017242866 0,02873811
Valença 162 0,017242866 0,02873811
Candiba 160 0,017029991 0,028383319
Guanambi 160 0,017029991 0,028383319
Jussiape 158 0,016817116 0,028028527
Araci 150 0,015965617 0,026609361
Buritirama 150 0,015965617 0,026609361
Candeal 150 0,015965617 0,026609361
Mundo Novo 150 0,015965617 0,026609361
Oliveira dos Brejinhos 150 0,015965617 0,026609361
Tapiramutá 150 0,015965617 0,026609361
Várzea Nova 150 0,015965617 0,026609361
Ipupiara 145 0,01543343 0,025722383
Sento Sé 144 0,015326992 0,025544987
Itagibá 142 0,015114117 0,025190196
Muritiba 140 0,014901242 0,024835404
Casa Nova 138 0,014688368 0,024480613
Rio do Antônio 138 0,014688368 0,024480613
Contendas do Sincorá 135 0,014369055 0,023948425
Matina 135 0,014369055 0,023948425
Ribeirão do Largo 135 0,014369055 0,023948425
Catu 126 0,013411118 0,022351864
Sobradinho 125 0,013304681 0,022174468
Encruzilhada 120 0,012772494 0,021287489
Esplanada 120 0,012772494 0,021287489
Teofilândia 120 0,012772494 0,021287489
Quixabeira 114 0,012133869 0,020223115



  194 

  
 

Piatã 113 0,012027431 0,020045719
Santo Antônio de Jesus 110 0,011708119 0,019513532
Ichu 108 0,011495244 0,01915874
Itambé 108 0,011495244 0,01915874
Seabra 108 0,011495244 0,01915874
Brotas de Macaúbas 106 0,011282369 0,018803949
Manoel Vitorino 99 0,010537307 0,017562179
Wagner 98 0,01043087 0,017384783
Ibiassucê 97 0,010324432 0,017207387
Itiúba 97 0,010324432 0,017207387
Ibicuí 96 0,010217995 0,017029991
Jandaíra 96 0,010217995 0,017029991
Caldeirão Grande 94 0,01000512 0,0166752
Morro do Chapéu 93 0,009898682 0,016497804
Igrapiúna 92 0,009792245 0,016320408
Itororó 91 0,009685808 0,016143013
Serrolândia 91 0,009685808 0,016143013
Jequié 90 0,00957937 0,015965617
Macajuba 90 0,00957937 0,015965617
Riachão do Jacuípe 90 0,00957937 0,015965617
Varzedo 90 0,00957937 0,015965617
Carinhanha 88 0,009366495 0,015610825
Várzea do Poço 86 0,00915362 0,015256034
Mirante 85 0,009047183 0,015078638
Nova Fátima 84 0,008940745 0,014901242
Pojuca 84 0,008940745 0,014901242
Ibirapuã 83 0,008834308 0,014723847
Santa Teresinha 83 0,008834308 0,014723847
Itabela 80 0,008514996 0,014191659
Itaberaba 80 0,008514996 0,014191659
Nordestina 80 0,008514996 0,014191659
Tremedal 80 0,008514996 0,014191659
Wenceslau Guimarães 80 0,008514996 0,014191659
Santaluz 78 0,008302121 0,013836868
São Domingos 78 0,008302121 0,013836868
Itanhém 77 0,008195683 0,013659472
Vereda 74 0,007876371 0,013127285
Belo Campo 72 0,007663496 0,012772494
Camamu 72 0,007663496 0,012772494
Eunápolis 72 0,007663496 0,012772494
Palmeiras 72 0,007663496 0,012772494
Tanquinho 72 0,007663496 0,012772494
Jucuruçu 71 0,007557059 0,012595098
Potiguará 71 0,007557059 0,012595098
Cachoeira 70 0,007450621 0,012417702
Coração de Maria 70 0,007450621 0,012417702
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Cipó 64 0,006811997 0,011353328
Palmas de Monte Alto 64 0,006811997 0,011353328
Lajedinho 62 0,006599122 0,010998536
Bom Jesus da Serra 60 0,006386247 0,010643745
Mucugê 60 0,006386247 0,010643745
Ponto Novo 60 0,006386247 0,010643745
Queimadas 60 0,006386247 0,010643745
Cruz das Almas 58 0,006173372 0,010288953
Ibiquera 58 0,006173372 0,010288953
Teixeira de Freitas 58 0,006173372 0,010288953
Medeiros Neto 56 0,005960497 0,009934162
Teodoro Sampaio 56 0,005960497 0,009934162
Laje 55 0,00585406 0,009756766
Ibicaraí 54 0,005747622 0,00957937
Presidente Tancredo Neves 54 0,005747622 0,00957937
Macarani 53 0,005641185 0,009401974
Conceição do Almeida 52 0,005534747 0,009224579
Araças 50 0,005321872 0,008869787
Ibitiara 48 0,005108997 0,008514996
Itiruçu 48 0,005108997 0,008514996
Nilo Peçanha 48 0,005108997 0,008514996
Ubaíra 48 0,005108997 0,008514996
Filadélfia 46 0,004896123 0,008160204
Lajedão 46 0,004896123 0,008160204
Belmonte 45 0,004789685 0,007982808
Ipiaú 43 0,00457681 0,007628017
Ituberá 43 0,00457681 0,007628017
Maragogipe 42 0,004470373 0,007450621
Elísio Medrado 41 0,004363935 0,007273225
Ibirataia 41 0,004363935 0,007273225
Boninal 40 0,004257498 0,00709583
Coaraci 40 0,004257498 0,00709583
Jagaquara 40 0,004257498 0,00709583
Novo Horizonte 40 0,004257498 0,00709583
Maiquinique 38 0,004044623 0,006741038
Mutuípe 38 0,004044623 0,006741038
Mucuri 37 0,003938186 0,006563643
São José do Jacuípe 37 0,003938186 0,006563643
Alagoinhas 36 0,003831748 0,006386247
Amargosa 36 0,003831748 0,006386247
Barra da Estiva 36 0,003831748 0,006386247
Capela do Alto Alegre 36 0,003831748 0,006386247
Ibirapitanga 36 0,003831748 0,006386247
Dário Meira 35 0,003725311 0,006208851
Sapeaçu 33 0,003512436 0,00585406
Mata de São João 32 0,003405998 0,005676664
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Taperoá 32 0,003405998 0,005676664
Terra Nova 32 0,003405998 0,005676664
Aracatu 30 0,003193123 0,005321872
Boa Nova 30 0,003193123 0,005321872
Brumado 30 0,003193123 0,005321872
Dom Macedo Costa 30 0,003193123 0,005321872
Jiquiriçá 30 0,003193123 0,005321872
Nova Viçosa 30 0,003193123 0,005321872
Iramaia 28 0,002980248 0,004967081
Floresta Azul 27 0,002873811 0,004789685
Jaguaripe 27 0,002873811 0,004789685
Pedrão 27 0,002873811 0,004789685
Itabuna 26 0,002767374 0,004612289
São Felipe 26 0,002767374 0,004612289
Ubatã 26 0,002767374 0,004612289
Apuarema 25 0,002660936 0,004434894
Itagi 25 0,002660936 0,004434894
Lafaiete Coutinho 25 0,002660936 0,004434894
Pé de Serra 25 0,002660936 0,004434894
Amélia Rodrigues 24 0,002554499 0,004257498
Guaratinga 24 0,002554499 0,004257498
Itaquara 24 0,002554499 0,004257498
Santo Amaro 24 0,002554499 0,004257498
Aramari 23 0,002448061 0,004080102
Itaju do Colônia 21 0,002235186 0,003725311
São Félix 21 0,002235186 0,003725311
Almadina 20 0,002128749 0,003547915
Brejões 20 0,002128749 0,003547915
Camaçari 20 0,002128749 0,003547915
Itagimirim 20 0,002128749 0,003547915
Itajuípe 20 0,002128749 0,003547915
Teolândia 20 0,002128749 0,003547915
Barra do Rocha 18 0,001915874 0,003193123
Campo Formoso 18 0,001915874 0,003193123
Conceição de Feira 18 0,001915874 0,003193123
Malhada de Pedras 18 0,001915874 0,003193123
Senhor do Bonfim 18 0,001915874 0,003193123
Itamari 16 0,001702999 0,002838332
Santa Cruz Cabrália 16 0,001702999 0,002838332
Aratuípe 15 0,001596562 0,002660936
Jitaúna 15 0,001596562 0,002660936
Maracás 15 0,001596562 0,002660936
São José da Vitória 14 0,001490124 0,00248354
Gandu 12 0,001277249 0,002128749
Ilhéus 12 0,001277249 0,002128749
Lençóis 12 0,001277249 0,002128749



  197 

  
 

Muniz Ferreira 12 0,001277249 0,002128749
Jaguarari 11 0,001170812 0,001951353
Santa Cruz da Vitória 11 0,001170812 0,001951353
Acajutiba 10 0,001064374 0,001773957
Conde 10 0,001064374 0,001773957
Nova Ibiá 10 0,001064374 0,001773957
Nova Soure 10 0,001064374 0,001773957
Dias D'ávila 9 0,000957937 0,001596562
Itanagra 9 0,000957937 0,001596562
São Miguel das Matas 9 0,000957937 0,001596562
Aiquara 8 0,0008515 0,001419166
Antônio Gonçalves 8 0,0008515 0,001419166
Itapebi 8 0,0008515 0,001419166
Itapitanga 8 0,0008515 0,001419166
Simões Filho 8 0,0008515 0,001419166
Bonito 7 0,000745062 0,00124177
Cravolândia 7 0,000745062 0,00124177
Gongogi 7 0,000745062 0,00124177
Itapetinga 7 0,000745062 0,00124177
Itatim 7 0,000745062 0,00124177
Piraí do Norte 7 0,000745062 0,00124177
São Francisco do Conde 7 0,000745062 0,00124177
Andorinha 6 0,000638625 0,001064374
Gavião 6 0,000638625 0,001064374
Ituaçu 6 0,000638625 0,001064374
Tanhaçu 6 0,000638625 0,001064374
Una  6 0,000638625 0,001064374
Buerarema 5 0,000532187 0,000886979
Cairu 5 0,000532187 0,000886979
Lajedo do Tabocal 5 0,000532187 0,000886979
Barrocas 4 0,00042575 0,000709583
Nazaré 4 0,00042575 0,000709583
Saubara 4 0,00042575 0,000709583
Total 841822 89,60138363 149,3356394
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
 
TABELA 7 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO ALGODÃO 
POR MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 
 

Municípios 
algodão (em 
caroço) – ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 

São Desidério 84814 1,30272266 2,171204433
Barreiras 19742 0,303232376 0,505387293
Formosa do Rio Preto 17500 0,268795795 0,447992991
Correntina 10512 0,161461794 0,26910299
Luís Eduardo Magalhães 10406 0,159833659 0,266389432
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Serra Do Ramalho 9000 0,138237837 0,230396396
Iuiú 8249 0,126702658 0,211171096
Riachão das Neves 6107 0,093802053 0,156336754
Santana 3600 0,055295135 0,092158558
Jaborandi 2255 0,034636258 0,057727097
Malhada 1055 0,016204546 0,027007577
Livramento de Nossa 
Senhora 810 0,012441405 0,020735676
Bom Jesus da Lapa 465 0,007142288 0,011903814
São Félix do Coribe 443 0,006804374 0,011340623
Palmas de Monte Alto 425 0,006527898 0,01087983
Brumado 375 0,00575991 0,00959985
Campo Formoso 361 0,005544873 0,009241455
Jussara 350 0,005375916 0,00895986
Dom Basílio 324 0,004976562 0,00829427
Itaguaçu da Bahia 315 0,004838324 0,008063874
Macaúbas 189 0,002902995 0,004838324
Rio de Contas 144 0,002211805 0,003686342
Paramirim 137 0,002104287 0,003507145
Guanambi 130 0,001996769 0,003327948
Urandi 130 0,001996769 0,003327948
Central 120 0,001843171 0,003071952
Sebastião Laranjeiras 120 0,001843171 0,003071952
Tanhaçu 120 0,001843171 0,003071952
Pindaí 119 0,001827811 0,003046352
Lagoa Real 97 0,001489897 0,002483161
Rio do Pires 94 0,001443817 0,002406362
Jussiape 90 0,001382378 0,002303964
Tanque Novo 90 0,001382378 0,002303964
Botuporã 86 0,001320939 0,002201566
Caetanos 72 0,001105903 0,001843171
Buritirama 70 0,001075183 0,001791972
Aracatu 60 0,000921586 0,001535976
Contendas do Sincorá 60 0,000921586 0,001535976
Morpará 60 0,000921586 0,001535976
Ipupiara 59 0,000906226 0,001510376
Boquira 58 0,000890866 0,001484777
Caturama 58 0,000890866 0,001484777
Barra 54 0,000829427 0,001382378
Matina 53 0,000814067 0,001356779
Oliveira dos Brejinhos 53 0,000814067 0,001356779
Ibipitanga 50 0,000767988 0,00127998
Ituaçu 50 0,000767988 0,00127998
Caraíbas 48 0,000737268 0,001228781
Malhada de Pedras 45 0,000691189 0,001151982
Anagé 44 0,000675829 0,001126382
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Carinhanha 43 0,00066047 0,001100783
Érico Cardoso 43 0,00066047 0,001100783
Candiba 40 0,00061439 0,001023984
Xique-xique 36 0,000552951 0,000921586
Ibotirama 35 0,000537592 0,000895986
Muquém de São Francisco 30 0,000460793 0,000767988
Brotas de Macaúbas 28 0,000430073 0,000716789
Riacho de Santana 20 0,000307195 0,000511992
Casa Nova 13 0,000199677 0,000332795
Iramaia 6 9,21586E-05 0,000153598
Boa Nova 3 4,60793E-05 7,67988E-05
Paripiranga 3 4,60793E-05 7,67988E-05
Adustina 2 3,07195E-05 5,11992E-05
Irecê 1 1,53598E-05 2,55996E-05
Total 179971 2,764311314 4,607185523
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 

 

TABELA 8 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO SORGO  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
sorgo (em 

grãos) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 
Malhada 3450 0,125795152 0,209658587
Iuiú 2895 0,105558541 0,175930901
Candiba 2750 0,100271498 0,167119163
Sebastião Laranjeiras 2440 0,088968165 0,148280276
Pindaí 2400 0,087509671 0,145849452
Guanambi 2260 0,08240494 0,137341567
Urandi 2147 0,078284693 0,130474489
Palmas de Monte Alto 1580 0,057610533 0,096017556
Matina 1460 0,05323505 0,088725083
Riacho de Santana 840 0,030628385 0,051047308
Itaguaçu da Bahia 756 0,027565546 0,045942577
Carinhanha 649 0,023664074 0,039440123
São Gabriel 450 0,016408063 0,027346772
João Dourado 416 0,015168343 0,025280572
Central 400 0,014584945 0,024308242
Bom Jesus da Lapa 315 0,011485644 0,019142741
Morro do Chapéu 180 0,006563225 0,010938709
Lagoa Real 126 0,004594258 0,007657096
Ibipeba 108 0,003937935 0,006563225
Ibititá 84 0,003062838 0,005104731
Xique-xique 68 0,002479441 0,004132401
Canarana 60 0,002187742 0,003646236
Jacaraci 50 0,001823118 0,00303853
América Dourada 45 0,001640806 0,002734677
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Presidente Dutra 40 0,001458495 0,002430824
Feira da Mata 26 0,000948021 0,001580036
Paratinga 26 0,000948021 0,001580036
Serra Do Ramalho 26 0,000948021 0,001580036
Tucano 25 0,000911559 0,001519265
Licínio de Almeida 19 0,000692785 0,001154641
Rio do Antônio 16 0,000583398 0,00097233
Cafarnaum 15 0,000546935 0,000911559
Uibaí 10 0,000364624 0,000607706
Total 26132 0,952834467 1,588057446
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
TABELA 9 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO CACAU  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
cacau (em 

amêndoas) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25%
Itajuípe 7165 3,179299595 5,298832658
Itamaraju 5266 2,336663178 3,894438629
Ibirataia 4219 1,872081646 3,120136076
Itagibá 4135 1,834808629 3,058014381
Wenceslau Guimarães 3562 1,580553406 2,634255677
Gandu 3544 1,572566331 2,620943886
Guaratinga 3501 1,553486097 2,589143494
Nova Ibiá 3343 1,483377327 2,472295545
Ibirapitanga 2863 1,270388659 2,117314431
Coaraci 2495 1,107097347 1,845162245
Una  2400 1,06494334 1,774905566
Belmonte 2375 1,05385018 1,756416966
Ipiaú 2163 0,959780185 1,599633641
Buerarema 2041 0,905645565 1,509409275
Itabuna 2038 0,904314386 1,507190643
Itacaré 1910 0,847517408 1,412529013
Maraú 1884 0,835980522 1,393300869
Itagi 1827 0,810688117 1,351146862
Ilhéus 1800 0,798707505 1,331179174
Uruçuca 1800 0,798707505 1,331179174
Itamari 1697 0,753003686 1,255006144
Jitaúna 1693 0,751228781 1,252047968
Mucuri 1658 0,735698357 1,226163928
Aiquara 1604 0,711737132 1,186228553
Jequié 1592 0,706412415 1,177354025
Almadina 1549 0,68733218 1,145553634
Ubaíra 1502 0,66647704 1,110795067
Dário Meira 1497 0,664258408 1,107097347
Camacan 1438 0,638078551 1,063464252
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Arataca 1361 0,603911619 1,006519365
Aurelino Leal 1269 0,563088791 0,938481318
Barra do Rocha 1256 0,557320348 0,928867246
Ubaitaba 1215 0,539127566 0,898545943
Itabela 1193 0,529365585 0,882275975
Teolândia 1150 0,51028535 0,850475584
Itororó 1081 0,479668229 0,799447049
Apuarema 1067 0,47345606 0,789093433
Itapebi 1062 0,471237428 0,785395713
Ubatã 1009 0,447719929 0,746199882
Floresta Azul 948 0,420652619 0,701087699
Santa Luzia 947 0,420208893 0,700348155
São José da Vitória 945 0,41932144 0,698869067
Camamu 936 0,415327902 0,692213171
Mascote 926 0,410890639 0,684817731
Iguaí 918 0,407340827 0,678901379
Canavieiras 917 0,406897101 0,678161835
Ibicaraí 881 0,390922951 0,651538251
Itapitanga 873 0,38737314 0,6456219
Jiquiriçá 838 0,371842716 0,61973786
Valença 789 0,350100123 0,583500205
Pau Brasil 761 0,337675784 0,562792973
Prado 761 0,337675784 0,562792973
Jussari 698 0,309721021 0,516201702
Presidente Tancredo Neves 662 0,293746871 0,489578119
Nilo Peçanha 656 0,291084513 0,485140855
Gongogi 653 0,289753334 0,482922223
Ibicuí 625 0,277328995 0,462214991
Igrapiúna 623 0,276441542 0,460735903
Eunápolis 622 0,275997816 0,459996359
Jagaquara 621 0,275554089 0,459256815
Mutuípe 608 0,269785646 0,449642743
Ituberá 569 0,252480317 0,420800528
Jucuruçu 567 0,251592864 0,41932144
Piraí do Norte 457 0,202782961 0,337971602
Itambé 446 0,197901971 0,329836618
Amargosa 420 0,186365084 0,310608474
Santo Amaro 418 0,185477632 0,309129386
Barro Preto 350 0,155304237 0,258840395
Laje 335 0,148648341 0,247747235
São Francisco do Conde 313 0,138886361 0,231477268
Taperoá 278 0,123355937 0,205593228
Caatiba 251 0,111375324 0,18562554
Itapé 224 0,099394712 0,165657853
Itanhém 207 0,091851363 0,153085605
Nova Canaã 204 0,090520184 0,150866973
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São Miguel das Matas 197 0,087414099 0,145690165
Cachoeira 173 0,076764666 0,12794111
Vereda 167 0,074102307 0,123503846
Boa Nova 166 0,073658581 0,122764302
Porto Seguro 151 0,067002685 0,111671142
Firmino Alves 150 0,066558959 0,110931598
Itaju do Colônia 109 0,048366177 0,080610294
Santa Cruz Cabrália 98 0,043485186 0,072475311
Alcobaça 68 0,030173395 0,050288991
Potiguará 61 0,02706731 0,045112183
Cravolândia 56 0,024848678 0,041414463
Elísio Medrado 37 0,016417876 0,027363127
Muniz Ferreira 37 0,016417876 0,027363127
Itagimirim 32 0,014199245 0,023665408
Aratuípe 30 0,013311792 0,02218632
Santo Antônio de Jesus 21 0,009318254 0,015530424
Simões Filho 20 0,008874528 0,01479088
Terra Nova 19 0,008430801 0,014051336
São Sebastião do Passé 17 0,007543349 0,012572248
Mata de São João 15 0,006655896 0,01109316
Varzedo 15 0,006655896 0,01109316
Nazaré 10 0,004437264 0,00739544
Amélia Rodrigues 5 0,002218632 0,00369772
Teodoro Sampaio 5 0,002218632 0,00369772
Candeias 4 0,001774906 0,002958176
Dom Macedo Costa 2 0,000887453 0,001479088
Total 110136 48,87024985 81,45041642
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
TABELA 10 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO AMENDOIM  
POR MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
amendoim (em 

casca) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 
Maragogipe 960 0,024575616 0,040959359
Cruz das Almas 600 0,01535976 0,0255996
São Felipe 300 0,00767988 0,0127998
Irará 207 0,005299117 0,008831862
Conceição do Almeida 160 0,004095936 0,00682656
Sapeaçu 130 0,003327948 0,00554658
Governador Mangabeira 120 0,003071952 0,00511992
Muritiba 120 0,003071952 0,00511992
São Félix 120 0,003071952 0,00511992
Santo Antônio de Jesus 100 0,00255996 0,0042666
Coração de Maria 90 0,002303964 0,00383994
Varzedo 90 0,002303964 0,00383994
Castro Alves 80 0,002047968 0,00341328
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Cabaçeiras do Paraguaçu 72 0,001843171 0,003071952
Cachoeira 60 0,001535976 0,00255996
Cipó 60 0,001535976 0,00255996
Ribeira do Amparo 60 0,001535976 0,00255996
Valença 56 0,001433578 0,002389296
Elísio Medrado 50 0,00127998 0,0021333
Conceição de Feira 46 0,001177582 0,001962636
Entre Rios 43 0,001100783 0,001834638
Feira de Santana 37 0,000947185 0,001578642
Conceição do Jacuípe 36 0,000921586 0,001535976
Amargosa 35 0,000895986 0,00149331
Crisópolis 35 0,000895986 0,00149331
São Gonçalo dos Campos 35 0,000895986 0,00149331
Pedrão 32 0,000819187 0,001365312
Inhambupe 31 0,000793588 0,001322646
Rio Real 31 0,000793588 0,001322646
Itaeté 30 0,000767988 0,00127998
Prado 30 0,000767988 0,00127998
Laje 27 0,000691189 0,001151982
Esplanada 22 0,000563191 0,000938652
Catu 21 0,000537592 0,000895986
Tucano 21 0,000537592 0,000895986
Alcobaça 20 0,000511992 0,00085332
Dom Macedo Costa 20 0,000511992 0,00085332
Alagoinhas 18 0,000460793 0,000767988
Jaguaripe 18 0,000460793 0,000767988
Santo Estevão 18 0,000460793 0,000767988
Caravelas 16 0,000409594 0,000682656
Rodelas 16 0,000409594 0,000682656
Mutuípe 15 0,000383994 0,00063999
Ruy Barbosa 15 0,000383994 0,00063999
Santa Teresinha 15 0,000383994 0,00063999
Aratuípe 14 0,000358394 0,000597324
Cardeal da Silva 14 0,000358394 0,000597324
Muniz Ferreira 14 0,000358394 0,000597324
Presidente Tancredo Neves 14 0,000358394 0,000597324
Itamaraju 13 0,000332795 0,000554658
Teodoro Sampaio 13 0,000332795 0,000554658
Biritinga 12 0,000307195 0,000511992
Jandaíra 12 0,000307195 0,000511992
Jiquiriçá 12 0,000307195 0,000511992
São Miguel das Matas 12 0,000307195 0,000511992
Araças 11 0,000281596 0,000469326
Santanópolis 11 0,000281596 0,000469326
Antônio Cardoso 10 0,000255996 0,00042666
Aramari 10 0,000255996 0,00042666
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Itapicuru 10 0,000255996 0,00042666
Santo Amaro 10 0,000255996 0,00042666
Nazaré 9 0,000230396 0,000383994
Acajutiba 8 0,000204797 0,000341328
Água Fria 8 0,000204797 0,000341328
Jagaquara 8 0,000204797 0,000341328
Simões Filho 8 0,000204797 0,000341328
Amélia Rodrigues 7 0,000179197 0,000298662
Jucuruçu 7 0,000179197 0,000298662
Pojuca 7 0,000179197 0,000298662
Itanhém 6 0,000153598 0,000255996
Itiruçu 5 0,000127998 0,00021333
Olindina 5 0,000127998 0,00021333
Teixeira de Freitas 5 0,000127998 0,00021333
Nova Soure 4 0,000102398 0,000170664
Santa Bárbara 4 0,000102398 0,000170664
Serrinha 4 0,000102398 0,000170664
Vereda 4 0,000102398 0,000170664
Gandu 3 7,67988E-05 0,000127998
Ibirapuã 3 7,67988E-05 0,000127998
Medeiros Neto 3 7,67988E-05 0,000127998
Nova Viçosa 3 7,67988E-05 0,000127998
Saubara 3 7,67988E-05 0,000127998
Lajedão 2 5,11992E-05 8,5332E-05
Terra Nova 2 5,11992E-05 8,5332E-05
Ituberá 1 2,55996E-05 4,2666E-05
Total 4429 0,113380626 0,18896771
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
TABELA 11 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO MAMONA  
POR MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
mamona 

(baga) - ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25%
Jussara 7600 0,291835434 0,486392391
Cafarnaum 6000 0,230396396 0,383993993
Canarana 5760 0,22118054 0,368634233
Mulungu do Morro 4800 0,184317116 0,307195194
Barro Alto 4320 0,165885405 0,276475675
Central 4216 0,161891867 0,269819779
São Gabriel 3080 0,11827015 0,197116916
Presidente Dutra 2700 0,103678378 0,172797297
Ibititá 2400 0,092158558 0,153597597
Ibipeba 2250 0,086398648 0,143997747
Itaeté 2070 0,079486756 0,132477927
Nova Redenção 1980 0,076030811 0,126718018
João Dourado 1440 0,055295135 0,092158558



  205 

  
 

Souto Soares 1440 0,055295135 0,092158558
Iuiú 1300 0,049919219 0,083198698
Campo Formoso 1267 0,048652039 0,081086731
América Dourada 1200 0,046079279 0,076798799
Uibaí 1200 0,046079279 0,076798799
Andaraí 1080 0,041471351 0,069118919
Iraquara 960 0,036863423 0,061439039
Barra do Mendes 864 0,033177081 0,055295135
Malhada 845 0,032447492 0,054079154
Irecê 540 0,020735676 0,034559459
Marcionílio Souza 540 0,020735676 0,034559459
Umburanas 540 0,020735676 0,034559459
Anagé 450 0,01727973 0,028799549
Caraíbas 450 0,01727973 0,028799549
Xique-xique 438 0,016818937 0,028031561
Itaguaçu da Bahia 435 0,016703739 0,027839564
Iaçu 360 0,013823784 0,02303964
Maracás 300 0,01151982 0,0191997
Mirangaba 240 0,009215856 0,01535976
Santa Maria da Vitória 240 0,009215856 0,01535976
Sento Sé 210 0,008063874 0,01343979
Gentio de Ouro 182 0,006988691 0,011647818
Caetanos 180 0,006911892 0,01151982
Morro do Chapéu 180 0,006911892 0,01151982
Guanambi 165 0,006335901 0,010559835
Livramento de Nossa Senhora 156 0,005990306 0,009983844
Várzea Nova 150 0,00575991 0,00959985
São Félix do Coribe 144 0,005529513 0,009215856
Sebastião Laranjeiras 126 0,004838324 0,008063874
Guajeru 113 0,004339132 0,007231887
Dom Basílio 109 0,004185535 0,006975891
Itatim 102 0,003916739 0,006527898
Lajedinho 96 0,003686342 0,006143904
Ibiquera 90 0,003455946 0,00575991
Jacobina 90 0,003455946 0,00575991
Ruy Barbosa 90 0,003455946 0,00575991
Tremedal 90 0,003455946 0,00575991
Vitória da Conquista 90 0,003455946 0,00575991
Wanderley 90 0,003455946 0,00575991
Itiúba 87 0,003340748 0,005567913
Campo Alegre de Lourdes 84 0,00322555 0,005375916
Juazeiro 84 0,00322555 0,005375916
Macaúbas 81 0,003110351 0,005183919
Carinhanha 77 0,002956754 0,004927923
Palmas de Monte Alto 75 0,002879955 0,004799925
Presidente Jânio Quadros 75 0,002879955 0,004799925
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Macajuba 72 0,002764757 0,004607928
Licínio de Almeida 70 0,002687958 0,00447993
Miguel Calmon 70 0,002687958 0,00447993
Bom Jesus da Serra 60 0,002303964 0,00383994
Lagoa Real 60 0,002303964 0,00383994
Jacaraci 58 0,002227165 0,003711942
Pilão Arcado 51 0,001958369 0,003263949
Iramaia 50 0,00191997 0,00319995
Manoel Vitorino 50 0,00191997 0,00319995
Piritiba 50 0,00191997 0,00319995
Caetité 48 0,001843171 0,003071952
Mairi 48 0,001843171 0,003071952
Santana 48 0,001843171 0,003071952
Igaporã 47 0,001804772 0,003007953
Biritinga 45 0,001727973 0,002879955
Brumado 45 0,001727973 0,002879955
Caculé 45 0,001727973 0,002879955
Itaberaba 45 0,001727973 0,002879955
Medeiros Neto 45 0,001727973 0,002879955
Remanso 45 0,001727973 0,002879955
Várzea do Poço 45 0,001727973 0,002879955
Cansanção 40 0,001535976 0,00255996
Malhada de Pedras 37 0,001420778 0,002367963
Palmeiras 36 0,001382378 0,002303964
Seabra 36 0,001382378 0,002303964
Utinga 36 0,001382378 0,002303964
Serra Do Ramalho 35 0,001343979 0,002239965
Pindaí 34 0,00130558 0,002175966
Senhor do Bonfim 32 0,001228781 0,002047968
Antônio Gonçalves 31 0,001190381 0,001983969
Bom Jesus da Lapa 30 0,001151982 0,00191997
Brejões 30 0,001151982 0,00191997
Milagres 30 0,001151982 0,00191997
Serrolândia 30 0,001151982 0,00191997
Ubaíra 30 0,001151982 0,00191997
Candiba 28 0,001075183 0,001791972
Planalto 28 0,001075183 0,001791972
Matina 27 0,001036784 0,001727973
Andorinha 26 0,000998384 0,001663974
Boa Nova 25 0,000959985 0,001599975
Mirante 25 0,000959985 0,001599975
Caldeirão Grande 24 0,000921586 0,001535976
Rio de Contas 23 0,000883186 0,001471977
Aracatu 21 0,000806387 0,001343979
Monte Santo 20 0,000767988 0,00127998
Casa Nova 19 0,000729589 0,001215981
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Ponto Novo 19 0,000729589 0,001215981
Baixa Grande 18 0,000691189 0,001151982
Filadélfia 18 0,000691189 0,001151982
Nova Itarana 18 0,000691189 0,001151982
Wagner 18 0,000691189 0,001151982
Caém 15 0,000575991 0,000959985
Capim Grosso 15 0,000575991 0,000959985
Araci 12 0,000460793 0,000767988
Caturama 12 0,000460793 0,000767988
Irajuba 12 0,000460793 0,000767988
Saúde 12 0,000460793 0,000767988
Várzea da Roça 12 0,000460793 0,000767988
Contendas do Sincorá 9 0,000345595 0,000575991
Érico Cardoso 9 0,000345595 0,000575991
Mundo Novo 8 0,000307195 0,000511992
Paramirim 8 0,000307195 0,000511992
Rio do Pires 8 0,000307195 0,000511992
São José do Jacuípe 8 0,000307195 0,000511992
Tanque Novo 8 0,000307195 0,000511992
Tucano 8 0,000307195 0,000511992
Barra 7 0,000268796 0,000447993
Botuporã 7 0,000268796 0,000447993
Ibiassucê 7 0,000268796 0,000447993
Rio do Antônio 7 0,000268796 0,000447993
Jaguarari 6 0,000230396 0,000383994
Quixabeira 6 0,000230396 0,000383994
Morpará 5 0,000191997 0,000319995
Buritirama 4 0,000153598 0,000255996
Ipupiara 4 0,000153598 0,000255996
Oliveira dos Brejinhos 4 0,000153598 0,000255996
Sobradinho 4 0,000153598 0,000255996
Boquira 3 0,000115198 0,000191997
Brotas de Macaúbas 3 0,000115198 0,000191997
Muquém de São Francisco 3 0,000115198 0,000191997
Ibipitanga 2 7,67988E-05 0,000127998
Total 68470 2,629206868 4,382011446
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
 
 
 
TABELA 12 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO SISAL  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios sisal (ton) potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 
Campo Formoso 46047 0,817290766 1,362151277
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Conceição do Coité 15300 0,271560552 0,452600919
Santaluz 14400 0,255586401 0,425977336
Valente 9450 0,167728576 0,279547627
Várzea Nova 7700 0,136667729 0,227779548
Itiúba 6006 0,106600828 0,177668047
Jacobina 5600 0,099394712 0,165657853
Queimadas 5400 0,095844901 0,159741501
Ourolândia 4980 0,088390297 0,147317162
Retirolândia 4950 0,087857826 0,146429709
Morro do Chapéu 4550 0,080758203 0,134597005
São Domingos 4500 0,07987075 0,133117917
Barrocas 4000 0,070996223 0,118327038
Mirangaba 3360 0,059636827 0,099394712
Nordestina 3150 0,055909525 0,093182542
Cansanção 2400 0,042597734 0,070996223
Araci 2300 0,040822828 0,068038047
Umburanas 2100 0,037273017 0,062121695
Monte Santo 1600 0,028398489 0,047330815
São José do Jacuípe 1290 0,022896282 0,03816047
Mulungu do Morro 1080 0,01916898 0,0319483
Quijingue 1040 0,018459018 0,03076503
Cafarnaum 900 0,01597415 0,026623583
Canudos 880 0,015619169 0,026031948
Capim Grosso 800 0,014199245 0,023665408
Uauá 800 0,014199245 0,023665408
Ponto Novo 782 0,013879762 0,023132936
Teofilândia 760 0,013489282 0,022482137
Nova Itarana 525 0,009318254 0,015530424
Euclides da Cunha 480 0,008519547 0,014199245
Serrolândia 405 0,007188368 0,011980613
Gavião 400 0,007099622 0,011832704
Maiquinique 400 0,007099622 0,011832704
Mairi 400 0,007099622 0,011832704
Brejões 350 0,006212169 0,010353616
Tucano 320 0,005679698 0,009466163
Canarana 300 0,005324717 0,008874528
Ibititá 300 0,005324717 0,008874528
Candeal 160 0,002839849 0,004733082
Capela do Alto Alegre 160 0,002839849 0,004733082
Miguel Calmon 160 0,002839849 0,004733082
Riachão do Jacuípe 160 0,002839849 0,004733082
João Dourado 150 0,002662358 0,004437264
Jussara 150 0,002662358 0,004437264
América Dourada 140 0,002484868 0,004141446
Irajuba 133 0,002360624 0,003934374
Santa Inês 133 0,002360624 0,003934374
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Barro Alto 130 0,002307377 0,003845629
Uibaí 130 0,002307377 0,003845629
Quixabeira 128 0,002271879 0,003786465
Andorinha 126 0,002236381 0,003727302
Barra do Mendes 120 0,002129887 0,003549811
São Gabriel 100 0,001774906 0,002958176
Caém 96 0,001703909 0,002839849
Caldeirão Grande 90 0,001597415 0,002662358
Pé de Serra 90 0,001597415 0,002662358
Várzea do Poço 88 0,001561917 0,002603195
Piritiba 80 0,001419924 0,002366541
Várzea da Roça 80 0,001419924 0,002366541
Cravolândia 70 0,001242434 0,002070723
Milagres 70 0,001242434 0,002070723
Planaltina 66 0,001171438 0,001952396
Jaguarari 58 0,001029445 0,001715742
Mundo Novo 56 0,000993947 0,001656579
Itatim 45 0,000798708 0,001331179
Saúde 43 0,000763209 0,001272016
Ichu 40 0,000709962 0,00118327
Serrinha 40 0,000709962 0,00118327
Lapão 30 0,000532472 0,000887453
Presidente Dutra 20 0,000354981 0,000591635
Bom Jesus da Serra 16 0,000283985 0,000473308
Tapiramutá 14 0,000248487 0,000414145
Santa Teresinha 6 0,000106494 0,000177491
Total 163183 2,89634415 4,827240249
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 

 

TABELA 13 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DA SOJA  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 

soja (em 
grãos) - 

ton 
potencial (MW )-ef. 
15% potencial (MW )-ef. 25% 

São Desidério 420937 0,395113349 0,658522249 

Luís Eduardo Magalhães 317856 0,298356164 0,497260274 
Barreiras 234013 0,219656766 0,36609461 
Formosa do Rio Preto 165571 0,155413547 0,259022579 
Correntina 146400 0,13741865 0,229031084 
Riachão das Neves 111481 0,104641862 0,174403103 
Jaborandi 36600 0,034354663 0,057257771 
Baianópolis 27593 0,025900224 0,04316704 
Cristópolis 549 0,00051532 0,000858867 
Total 1461000 1,371370546 2,285617576 



  210 

  
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 

 

TABELA 14 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS DA CULTURA DO DENDÊ  POR 
MUNICÍPIO DA BAHIA EM 2002 

Municípios 

Dendê 
(côco) 
- ton 

dendê(óleo) 
- ton potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 

Valença 39740 9537,6 1,193664952 1,989441587
Taperoá 25218 6052,32 0,757469622 1,26244937
Jaguaripe 20250 4860 0,608246484 1,013744141
Cairu 15638 3753,12 0,46971647 0,782860784
Camamu 14700 3528 0,441541892 0,735903154
Una  12600 3024 0,378464479 0,630774132
Ituberá 12306 2953,44 0,369633641 0,616056069
Nilo Peçanha 10056 2413,44 0,302050699 0,503417831
Igrapiúna 9674 2321,76 0,290576617 0,484294361
Cachoeira 3950 948 0,118645611 0,197742684
Santo Amaro 1200 288 0,036044236 0,060073727
Saubara 1190 285,6 0,035743867 0,059573112
Presidente 
Tancredo Neves 289 69,36 0,008680654 0,014467756
Caravelas 255 61,2 0,0076594 0,012765667
Belmonte 140 33,6 0,004205161 0,007008601
Ilhéus 135 32,4 0,004054977 0,006758294
Alcobaça 72 17,28 0,002162654 0,003604424
Uruçuca 70 16,8 0,00210258 0,003504301
Gandu 48 11,52 0,001441769 0,002402949
Total 167531 40207,44 5,032105766 8,386842944
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
 
TABELA 15 – POTENCIAL DE GERAÇÃO A PARTIR DE RESÍDUOS FLORESTAIS POR MUNICÍPIO 
DA BAHIA EM 2002 

Municípios 
tora (metros 

cúbicos) potencial (MW )-ef. 15% potencial (MW )-ef. 25% 
Nova Viçosa 1327204 5,996744738 9,994574563
Eunápolis 1102528 4,981584581 8,302640968
Mucuri 699199 3,159211337 5,265352229
Alcobaça 609386 2,753406627 4,589011045
Entre Rios 472753 2,136053738 3,560089563
Caravelas 433946 1,960710932 3,267851554
Inhambupe 170453 0,770162786 1,283604644
Esplanada 133236 0,602004124 1,003340207
Rio Real 118673 0,536203695 0,893672824
Alagoinhas 117861 0,532534811 0,887558019
Teixeira de Freitas 93387 0,42195322 0,703255366
Jandaíra 75308 0,340266344 0,567110573
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Prado 74860 0,338242132 0,563736887
Cardeal da Silva 65418 0,295580067 0,492633445
Itanagra 27205 0,122921149 0,204868582
Conde 23360 0,105548173 0,175913621
Crisópolis 15929 0,071972468 0,119954113
Ouriçangas 6904 0,031194546 0,051990909
Aramari 6094 0,027534699 0,045891165
Total 5573704 25,18383017 41,97305028
Fonte: Elaboração própria a partir de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2002) 
 
 
 
 
 - CÁLCULO DO POTENCIAL TEÓRICO DE GERAÇÃO 
 
 
Equação para determinação da energia gerada 
 
 
 EG (MWh/ano) = (Quant. (ton)*PCI (kcal/kg)* Eficiência)/860 

PI (MW) = EG/(8760*FC) 

 

Onde: 

 

EG = Energia Gerada 

PI = Potência Instalada 

FC = Fator de Capacidade 

PCI = Poder Calorífico Inferior 
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