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RESUMO 

 

ZANATO, M. A. O cenário brasileiro de geração termelétrica à biomassa – uma avaliação de 
oportunidades no setor sucroenergético. 2016. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

 

A geração termelétrica a partir da biomassa proveniente do setor sucroenergético brasileiro, 

além de ser vista como opção para investimentos no setor de energias renováveis, pode contribuir 

com o suprimento de energia mantendo aspectos inerentes às vantagens sociais, estratégicas e 

ambientais que o favorecimento de um setor genuinamente desenvolvido no Brasil pode atribuir à 

matriz de energia elétrica. O objetivo principal deste trabalho é analisar o potencial adicional de 

energia elétrica que pode ser gerado a partir de recursos do setor sucroenergético. Os objetivos 

específicos estão em determinar e dimensionar os possíveis combustíveis para geração termelétrica 

no setor sucroenergético, em determinar quais rotas tecnológicas possibilitam o aumento da geração 

de energia e em quantificar a geração específica bruta de energia para cada tecnologia selecionada. 

O método consiste na realização de revisão bibliográfica para alocar o tema de estudo e pesquisa, 

com posterior elaboração de pesquisas documentais com o intuito de reunir dados e estimativas 

necessárias ao desenvolvimento do cálculo, coletando dados em publicações de institutos, entidades, 

empresas e consultores (dados de estimativas de produção de cana-de-açúcar para o período 

projetado e a definição dos recursos combustíveis e dos recursos tecnológicos). A seguir, para cada 

tecnologia de geração de energia elétrica, são apresentados arranjos com seus respectivos balanços 

de energia, índices de geração específica bruta de energia para as condições de cogeração e de 

geração de energia elétrica pura, vantagens, desvantagens e a inserção destas tecnologias ao longo 

do período estimado. Os resultados apontam que a expansão da produção de cana-de-açúcar, 

baseada na expansão agrícola e no aumento da produtividade, bem como o incremento tecnológico 

dos sistemas termelétricos de potência disponíveis comercialmente para o setor sucroenergético 

podem permitir a projeção de cenários com 26 GW de capacidade instalada com a utilização do 

bagaço e 33 GW com a inserção de palha. A importância deste trabalho está relacionada com a 

apresentação do estado da arte da tecnologia disponível para a geração termelétrica a partir do setor 

sucroenergético, pelo fato de apresentar os índices de geração específica para diferentes cenários de 

disponibilidade combustível e de tecnologias aplicáveis e por permitir análises entre os grupos 

tecnológicos e as biomassas disponíveis para a geração. 

 

 

Palavras-chave: Energia elétrica, geração termelétrica; fontes renováveis; planejamento 

energético; usina sucroalcooleira; setor sucroenergético. 

  



 
 

  



ABSTRACT 

 

ZANATO, M. A. The brazilian scenario for biomass power generation – an assessment of 
opportunities in the sugar & ethanol industry. 2016. Dissertação (Mestrado). Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

 

 

The biomass power generation in the Brazilian sugar & ethanol industry, besides being seen 

as an option for investments in the renewable energy sector, may contribute to the energy supply 

while maintaining aspects related to social, strategic and environmental advantages that the support of 

a sector genuinely developed in Brazil can attribute to the electricity matrix. The main purpose of this 

study is to analyze the surplus electricity that can be generated from resources of the sugar & ethanol 

industry. The specific aims are to determine and measure the potential fuels for power generation in 

the sugar & ethanol industry, to determine which technological routes enable an increase in the power 

generation and to quantify the specific gross power generation for each selected technology. The 

method consists of conducting a literature review in order to place the subject of study, with further 

development of documentary research in order to collect data necessary for developing the 

calculation, collecting data in publications from institutes, organizations, companies and consultants 

(sugarcane production data estimates for the foreseen period of study and the definition of fuel and 

technology resources for power generation). Afterwards, for each power generation technology, 

arrangements are presented with their respective energy balances, the specific gross power 

generation for the cases of process cogeneration and power generation stand-alone, the advantages, 

disadvantages and the inclusion of these technologies over the projected period. The results show 

that the expansion of production of sugarcane, based on agricultural expansion and increased 

productivity as well as the technological improvement of commercially available power generation 

systems for the sugarcane industry may allow scenarios with 26 GW of installed capacity using the 

sugarcane bagasse and 33 GW with the insertion of the sugarcane straw. The significance of this 

work is related to the presentation of the state of the art technology available for the thermoelectric 

generation from sugarcane industry. It is also connected to the fact of presenting an index of specific 

power generation for different scenarios of fuel availability and applicable technologies as well as 

enabling analysis of technological groups and available biomass for power generation. 

 

 

Keywords: Electricity, thermal power generation; renewable sources; energy planning; 

sugarcane mill; sugar & ethanol industry 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) disponibiliza anualmente o 

Balanço Energético Nacional (BEN), publicação fundamental para atividades de 

planejamento e acompanhamento do setor energético nacional. O relatório enseja, 

dentre outras informações, o resumo da oferta interna de energia elétrica por fonte, 

na qual o Brasil majoritariamente fundamenta sua oferta em hidroeletricidade e 

combustíveis fósseis como petróleo, carvão e seus derivados. Uma parcela que tem 

se tornada expressiva ao longo dos anos é a oferta de energia elétrica de fontes 

oriundas da biomassa, a qual inclui a lenha, bagaço de cana-de-açúcar, lixívia e 

outras recuperações como insumo (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, 

2014). 

A geração elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar é tema corrente 

em diversos estudos sobre energia no Brasil devido as mais diversas razões como 

será visto a seguir. Porém, apenas há alguns anos esta energia proveniente dos 

canaviais brasileiros tornou-se parcela importante no volume total da geração 

brasileira (MME, 2014). Haja vista que no decorrer desse período, o setor 

sucroalcooleiro, que antes negociava como principais produtos o açúcar e o álcool, 

autodenominou-se sucroenergético, incorporando a “bioeletricidade” não somente 

para sua autogestão, mas também como um de seus principais produtos de venda. 

A discussão acerca da importância estratégica, das vantagens e desvantagens, das 

dificuldades, dos desafios do uso desta nova fonte de divisas, formará os subsídios 

necessários ao enquadramento de alguns dos possíveis cenários para que esta 

geração adicional de energia elétrica seja viabilizada. 

Os dados provenientes do BEN – 2014 – mostram que a capacidade total de 

geração de energia elétrica (incluindo centrais de serviço público, de produção 

independente de energia e de autoprodução de energia) no Brasil era, em 2000, de 

73.671 MW, em 2006, de 96.295 MW e de 126.743 MW em 2013, representando um 

aumento de mais de 70% com referência ao ano de 2000. O setor sucroenergético 

foi responsável em 2006 por 2,7% desse total, correspondendo a aproximadamente 

2.600 MW de potencial instalado. Em 2014, este número sobe para cerca de 7 %, o 
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que corresponde a aproximadamente 9.800 MW de capacidade de geração 

instalada (MME, 2014). 

Apesar do evidente crescimento da capacidade de geração elétrica por meio 

da biomassa da cana-de-açúcar ao longo dos últimos anos, houve um aumento 

significativo na geração elétrica por meio de fontes não renováveis cuja 

representação passou de 15,5 % em 2012 para 20,7 % em 2013 (MME, 2014). 

Com o intuito de elucidar oportunidades de geração adicional de energia 

elétrica por meio de fontes renováveis, este estudo desenvolve questões 

relacionadas aos possíveis fatores que permitirão ao setor sucroenergético ser fonte 

de oportunidades desta geração adicional, cuja expressividade se faz por ser parte 

principal das possíveis fontes renováveis disponíveis e aplicáveis para o Sistema 

Integrado Nacional (SIN). 

A título de visualizar a dimensão das principais variáveis do setor 

sucroenergético, são reunidos no Quadro 1.1, os números apresentados em um dos 

principais compêndios do setor. Este permite vislumbrar a dimensão político-

econômico-social de um setor que é referência mundial no sentido de diversificação 

de matriz energética, de geração de emprego e segurança energética para o Brasil 

(PEREIRA et al, 2012). 

 

AÇÃO  VALOR  REFERÊNCIA 

Movimenta R$ 65.000.000.000,00  bruto 

Representa 2 % do PIB 

Gera 4.500.000  empregos diretos e indiretos 

Envolve 75.000  agricultores 

Mói 658.000.000  toneladas de cana 

Produz 38.000.000  toneladas de açúcar 

Produz 28.000.000.000  litros de etanol 

Cogera 9.700.000  MWh 

Exporta 27.000.000  toneladas de açúcar 

Exporta 3.000.000.000  litros de etanol 

Recolhe R$ 16.000.000.000,00  impostos e taxas 

Investe R$ 8.000.000.000,00  ano 

Compõe-se  422  usinas e destilarias 

Planta em 8.500.000  hectares 

Representa 3,80 % área agricultável 

Quadro 1.1 – Números do setor sucroenergético – Safra 2013/14 
Fonte: Adaptado de PROCANA (2014) 
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O Quadro 1.1 mostra dados para a safra 2013/14, cujo processamento de 

cana foi da ordem de 658 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 

somente o Estado de São Paulo foi responsável por cerca de 370 milhões de 

toneladas ou 56 % da produção nacional (PROCANA – BRASIL, 2014). 

Importantes instituições globais do setor de energia, como por exemplo a 

Agência Internacional de Energia, disponibilizam estudos que indicam o potencial 

brasileiro com a biomassa para a geração de energia renovável por meio das 

distintas possibilidades em termos de origem e conversão tecnológica, variando 

desde a simples combustão, a processos fisioquímicos e bioquímicos que resultem 

em produtos líquidos e gasosos (LAMPREIA et al., 2011; IEA/OECD, 2014a). 

Alinhado com países de economia desenvolvida, o Brasil também é visto 

como uma opção de investimentos no setor de energia provinda de biomassa em 

estudos que desenvolvem estratégias e custos para fomentar a utilização de 

recursos renováveis como fonte energética. Para o sistema europeu de energia 

“mais verde”, está prevista a utilização da biomassa, de maneira que sua utilização 

triplicaria no período de 2010 até 2050 (KNOPF et al, 2013; IEA/OECD, 2014a). 

Diversos estudos aventaram a possibilidade de geração adicional de energia 

elétrica a partir do setor sucroenergético utilizando facilitadores tais como o emprego 

de equipamentos mais eficientes, proposta de arranjos diferentes para as plantas de 

cogeração, utilização de novos sistemas de queima da biomassa, notadamente, a 

gaseificação, possíveis reduções de impostos, acesso a financiamento direto a 

bancos de primeira linha, notadamente, recursos do Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), a utilização de outros resíduos além do bagaço de cana-

de-açúcar, dentre outros (LORA; ANDRADE, 2009; REGAZZINI; BACHA, 2012). 

Alguns autores pontuaram a possibilidade de geração adicional ultrapassar 

20 vezes a energia elétrica que demanda (WALTER, 1994). Segundo dados da 

Associação da Indústria de Cogeração de Energia (COGEN), o Brasil poderia ter 

capacidade de geração instalada de 22 GW advindos da bioeletricidade de cana-de-

açúcar (MIRANDA, 2012). 
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1.1  PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 
 
 
 

O propósito deste projeto insere-se em um contexto amplo e avançado que é 

o de dimensionar, baseado em dados documentais providos por institutos e 

entidades do setor, o potencial de geração adicional que os subprodutos da cana-

de-açúcar podem propiciar à rede interligada nacional, provendo maior segurança e 

desenvolvimento ao setor elétrico brasileiro. Por meio desta avaliação de 

oportunidades, será possível mostrar, criteriosamente, quais equipamentos 

poderiam permitir a disponibilidade deste promissor produto do agronegócio 

brasileiro, a energia elétrica por meio da cogeração1. 

A discussão e aceitação das tecnologias que possibilitam a utilização deste 

adicional energético são descritas na literatura de maneira sistemática e global. Em 

estudos anteriores, como por exemplo em CORREA NETO (2001), é avaliado qual o 

montante de combustível que poderia ser queimado em processos mais eficientes. 

Este estudo visa prover índices de geração de eletricidade a partir das tecnologias 

disponíveis selecionadas e o trabalho de estimar, com as devidas condições de 

contorno (como, por exemplo, as diversas dimensões de equipamentos 

comercialmente utilizados), o potencial de geração de energia elétrica. 

 
 
1.2  QUESTÃO CENTRAL E HIPÓTESE 
 
 
 

A questão central deste trabalho está pautada em três premissas. A primeira 

é relacionada ao fator cíclico deste tipo de estudo. Teorias e conceitos que permitem 

observar informações do passado, avaliar o presente e vislumbrar o futuro 

geralmente transportam fatores de erro que são dirimidos com a elaboração de 

novos estudos a posteriori, retratando de maneira mais atualizada, o futuro 

anteriormente predito. Desta maneira, novos fatos e evidências podem ser incluídos 

ao estudo de maneira a torná-lo cada vez mais robusto. Estudos realizados por 

Walter (1994), Coelho (1999), Souza (2003), Dantas (2009), Francisco (2012) são 

exemplos do contínuo desenvolvimento de informações e elementos que permitam o 

                                                
1
 Definida como produção de calor útil e trabalho mecânico, geralmente convertido total ou 

parcialmente em energia elétrica. 
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contínuo aprimoramento do conhecimento neste setor. A segunda, com o aumento 

da população brasileira e sua melhora econômica, tornar-se-á importante prover 

mais energia elétrica para suprir a futura demanda ou então utilizar sistemas mais 

eficientes com a finalidade de disponibilizar maior montante de energia para o 

sistema elétrico brasileiro. E a terceira, atrelada às vantagens ambientais, sociais e 

estratégicas que o favorecimento de um setor genuinamente desenvolvido no Brasil 

pode permitir ao setor energético brasileiro.  

De posse dessas premissas, a questão central é qual a geração adicional 

disponível nos canaviais brasileiros que poderá ser parte integrante do parque 

gerador? 

Visando responder essa questão de maneira ampla, as seguintes hipóteses 

são apresentadas: 

 A continuidade da expansão agrícola e a evolução da produtividade de 

cana-de-açúcar disponibilizarão mais combustíveis para os sistemas 

térmicos de potência das usinas sucroenergéticas. 

 Tecnologias para a geração mais eficiente da energia elétrica estão 

disponíveis e podem ser implementadas com o intuito de aumentar a 

produção energética. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
2.1  OBJETIVO GERAL 
 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o potencial adicional de 

energia elétrica que pode ser gerado por meio de recursos do setor sucroenergético. 

 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

 

Primeiro, determinar quais são os possíveis candidatos a combustível para a 

geração termelétrica e qual a dimensão (quantidade e disponibilidade) destes 

combustíveis. 

 

Segundo, determinar quais rotas tecnológicas para o incremento do 

potencial de geração elétrica por unidade de combustível estão disponíveis. 

 

Terceiro, quantificar a geração específica bruta para cada tecnologia 

selecionada. 
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3  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
3.1  JUSTIFICATIVA 
 
 
 

No cenário mundial e, especialmente no brasileiro, discussões acerca da 

geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis são realizadas 

frequentemente, haja visto o número de publicações sobre este tema nas mais 

diversas bases existentes. Estudos em âmbito técnico, político, econômico foram 

realizados com o intuito de contribuir com a evolução das questões que cercam a 

utilização da biomassa na geração de energia elétrica, especialmente no que tange 

a biomassa proveniente do setor sucroenergético, no caso brasileiro, os resíduos da 

cana-de-açúcar (bagaço, palha, etc.). A biomassa proveniente dos canaviais 

brasileiros aparece em diversos estudos, dos quais, muitos tratam da questão da 

cogeração de energia a partir do bagaço de cana-de-açúcar no setor 

sucroenergético, como por exemplo, quando “Dantas (2009)” organiza as 

contribuições dos autores Horta Nogueira, Coelho, Macedo, Goldemberg e de 

institutos como, por exemplo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC), Associação Paulista de Cogeração de Energia 

(COGEN), União Agroindústria Canavieira (ÚNICA) e Centro Nacional de Referência 

em Biomassa (CENBIO). Ao longo desses estudos, contribuições no que tange a 

eficiência energética por meio de otimização de sistemas ou substituição de 

equipamentos, tecnologias e fases de maturação de desenvolvimento comercial, o 

processo de geração de energia elétrica por meio da cogeração, insumos de 

produção, além de questões técnicas do próprio processo industrial são discutidas. 

Como pontua Dantas (2009), gerar energia elétrica a partir de resíduos de cana-de-

açúcar, por meio de sistemas de cogeração, é uma alternativa em potencial, mas 

que necessita suplantar diversas barreiras. 

O presente estudo contribui para expandir a literatura em referência a 

geração termelétrica à partir da biomassa disponível e selecionada no setor 
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sucroenergético, bem como apresenta e determina as possíveis rotas tecnológicas 

que permitiram o incremento em potencial de geração elétrica. 

A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, e de forma 

descentralizada, pode contribuir para o fortalecimento de blocos regionais de 

geração e consumo, reduzindo as perdas com transmissão e distribuição que a 

geração centralizada de grandes empreendimentos distantes dos centros 

consumidores promove. Outras vantagens ambientais, sociais e estratégicas de 

fontes renováveis fixas, como é o caso da biomassa que pode ser armazenada ou, 

ainda, gerida de maneira a diminuir a variabilidade de produção e, 

consequentemente, garantir o fornecimento seguro anual, são pontuadas em outros 

estudos (GOLDEMBERG; COELHO; GUARDABASSI, 2008). 

A capacidade de geração elétrica por meio do setor sucroenergético cresce 

ano após ano e a utilização de todas as potencialidades para a geração de energia 

elétrica adicional possível por este setor deve ser aproveitada, pois se mostra como 

opção segura e rentável por diversos fatores que serão discutidos ao longo deste 

trabalho. A partir dessa exposição inicial, este documento visa avaliar qual o 

adicional energético que pode ser gerado por meio do setor sucroenergético. 

Espera-se com este estudo ampliar o alcance do conhecimento e contribuir 

com, mas não se restringindo a, subsídios analíticos úteis a entidades, instituições, 

poder público, investidores, dentre outros possíveis interessados e/ou relacionados 

ao setor sucroenergético.  

 
 
3.2  RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 
 

Esta pesquisa se faz importante a título de salientar o potencial de geração 

adicional de energia elétrica por meio de fonte renovável, fixa, com tecnologia 

desenvolvida no parque industrial brasileiro, que emprega, remunera e permite 

segurança a capacidade de fornecimento elétrico do País frente a demanda que 

cresce com o aumento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. 

O setor sucroenergético e seus insumos para a geração da bioeletricidade 

oferecem muitos atrativos para o setor energético nacional, dentre eles: 

a. Majoritariamente ocorre durante períodos secos, quando a oferta 

hidroelétrica pode ser baixa (não obstante, a partir do armazenamento de 
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biomassa, a geração de energia elétrica tem se estendido por todo o 

ano);  

b. Desenvolvimento da indústria brasileira, geração de empregos com 

relativa qualificação (BNDES/DEAGRO, 2014); 

c. Em termos estratégicos, pode ser vital para o fornecimento elétrico em 

determinadas regiões, pois:  

 i. As termelétricas a biomassa possuem os resíduos como combustível, 

portanto, disponíveis in loco (ou comprados de outros fornecedores a 

relativa curta distância); 

 ii. Rápida entrada em operação comercial, ou seja, necessita de 

planejamento de médio prazo e não de longo como outras fontes; 

 iii. Possibilidade de rápida geração elétrica para disponibilização de 

grandes quantidades elétricas para a rede nacional; 

 iv. Fornece subsídios para continuar a pesquisa e o desenvolvimento 

de tecnologias que são cotadas como premissas para o fornecimento de 

etanol de segunda e terceira gerações;  

 v. Emprega mão-de-obra em zona rural e na indústria de bens de 

capital (BNDES/DEAGRO, 2014); 

 vi. Fornece energia de maneira descentralizada, ou seja, diminui as 

perdas com transmissão, pois integra centros consumidores e 

fornecedores de energia; 

 vii. O momento de geração de pico do setor coincide com o período de 

seca no País, momento em que os níveis dos reservatórios estão baixos; 

 viii. Poder ser utilizada como reserva de geração. 

d. Menor emissora de gases do efeito estufa, possibilidade de 

comercialização de Reduções Certificadas de Emissão (RCE), permite 

atrair investimentos para projetos implementados sob as regras do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (OLIVEIRA, 2007). 

Em vista das vantagens atribuídas a esta geração adicional por meio do 

setor sucroenergético, o estudo proposto tem importância no sentido de que 

beneficiará àqueles que estiverem em busca de informações sobre a geração 

elétrica por esta via, seja em âmbito acadêmico ou de mercado em pesquisa e 

desenvolvimento. 
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4 MÉTODO 
 
 
 
 
 
 

Com o intuito de cumprir o objetivo do projeto de analisar a possível geração 

adicional de energia elétrica a partir da biomassa como recurso energético 

combustível no setor sucroenergético, alguns passos de procedimento e estratégias 

foram desenvolvidos. Estes são descritos a seguir. 

 
 
4.1  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA DOCUMENTAL 
 
 
 

A revisão bibliográfica desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu a 

alocação do tema de estudo e pesquisa, a estruturação das informações, bem como 

o desenvolvimento de uma abordagem para esta proposta de pesquisa.  Visando 

atingir o objetivo deste projeto, foram realizadas pesquisas documentais com o 

intuito de reunir dados e estimativas a partir de uma ampla busca em documentos e 

relatórios de diversas instituições, como por exemplo, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o 

Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), o Centro 

de Tecnologia Canavieira (CTC), o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Agência 

Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA), o Banco Mundial (The 

World Bank Group).   

 
 
4.2  COLETA DE DADOS 
 
 
 

A coleta de dados para a realização desta dissertação foi realizada por meio 

das publicações de institutos e entidades do setor. Ainda, a título de complementar o 
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estudo, variáveis e valores estimativos para as condições de contorno do problema 

foram consultados (empresas e experts do setor). A definição dos possíveis 

combustíveis, os meios de transformação destes em energia elétrica e que podem 

ser implantados no curto e médio prazos, associado às suas eficiências de 

conversão energética, delimitaram quais dados seriam alocados para a elaboração 

do estudo e, posterior, definição do potencial de geração adicional.  

A partir das pesquisas realizadas (apresentadas nas seções posteriores) foi 

apresentada a existência de distintas rotas de conversão ainda não exploradas 

(exemplo, sistemas com ciclos supercríticos). Dentre estas rotas, algumas poderiam 

ser aplicadas com o desenvolvimento tecnológico atual (exemplo, sistemas com 

ciclos de maior pressão) e outras, em estágio de maturação mais inicial, deverão 

continuar a se desenvolver, em âmbito mundial, para que sejam aplicadas (exemplo, 

sistemas integrados a gaseificação). 

Os principais dados que se fizeram necessários para permitir a elaboração 

as estimativas do modelo proposto foram: 

 

a. Dados de estimativas das quantidades da oferta e disponibilidade de 

áreas de plantio dos cultivares da cana-de-açúcar (respeitando os limites 

legislativos, os socioambientais, os de viabilidade econômica sugeridos e 

apontados no “zoneamento da cana-de-açúcar”). 

b. A avaliação visando mensurar a biomassa para fins energéticos em uma 

planta sucroenergética, especialmente aquela destinada a geração 

termelétrica, foi estimada com base em estatísticas de produção dos 

principais envolvidos neste setor, notadamente, a CONAB e a 

EMBRAPA.  

c. A definição das biomassas a serem utilizadas para o horizonte de estudo 

foi ponderada quanto à dimensão e aos recursos tecnológicos para sua 

utilização no curto e médio prazos, uma vez que existem diversos 

resíduos passíveis de figurarem como combustível para a geração 

termelétrica. 

d. A partir da definição de quais sistemas estão disponíveis para instalação 

no curto e médio prazo, e que necessitam de pequenos 

desenvolvimentos para sua implantação, informações sobre as variáveis 

de rendimento e de eficiências foram coletadas, calculadas ou estimadas 
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para avaliar a dimensão (quantidade) e possibilidade de conversão da 

biomassa selecionada do setor sucroenergético. 

 
 
4.3  MODELAGEM E TRATAMENTO DOS DADOS 

 
 
 

A partir dos dados estruturados foi possível dimensionar os recursos 

combustíveis. Com a seleção dos arranjos para os ciclos térmicos, contabilizando a 

eficiência de cada ciclo de cogeração e a respectiva aderência da implementação 

das tecnologias disponíveis comercialmente, foram determinados os índices de 

geração específica para cada um dos cenários delineados. Posteriormente, a partir 

da utilização dos dados coletados e dos modelos de ciclos térmicos selecionados, 

foram realizadas estimativas para o potencial adicional de capacidade de geração de 

energia elétrica. 

Os seguintes passos de procedimento podem ser pontuados: 

a. A partir dos números de produção dos candidatos a biomassa 

combustível ao longo do horizonte de estudo, pode-se determinar, 

guardadas as eficiências de cada ciclo de cogeração e a aderência da 

implementação das tecnologias disponíveis comercialmente, quais os 

potenciais combustíveis a serem utilizados. 

b. Conforme a avaliação do potencial da biomassa como recurso 

energético, foi montado um cenário de estudo com resultados 

sumarizados da produção de cana-de-açúcar, da área plantada, bem 

como a oferta mássica de biomassa do setor sucroenergético em termos 

do resíduo do processo industrial, o bagaço, e do resíduo agrícola, a 

palha, que foi estudada como oportunidade de biomassa adicional à 

geração elétrica. Posteriormente a projeção de produção de cana-de-

açúcar para o período em estudo é apresentada (Figura 6.6) a partir de 

informações providas pela Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA 

(MAPA/AGE, 2015a). Este estudo consiste na análise de séries históricas 

com o uso de técnicas estatísticas de análise de séries de tempo 

classificadas como de Suavização (Alisamento) Exponencial, Box e 

Jenkins (Série Temporal Auto-Regressiva Integrada e de Médias Móveis 
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- ARIMA) e Espaço de Estados. Ainda foram utilizados os critérios de 

informação de Akaike Information Criterion (AIC) e Schwartz Bayesian 

Criterion (SBC) para auxiliar na escolha do melhor modelo entre os 

potencialmente adequados. Estes critérios não apenas melhoram a 

qualidade do ajuste, mas também penalizam a inclusão de parâmetros 

extras. Portanto, um modelo com mais parâmetros pode ter um melhor 

ajuste, porém não necessariamente será preferível em termos de critério 

de informação. O melhor modelo foi considerado a partir dos menores 

valores de AIC e SBC. 

c. Uma vez quantificado o crescimento da produção e a oferta teórica de 

resíduos da biomassa do setor, parâmetros foram adotados a título de 

quantificar o cenário de recuperação da palha no campo e a destinação 

da biomassa para outros usos. A partir dos dados e parâmetros, 

juntamente com as condições de contorno aplicadas neste trabalho, foi 

possível determinar a oferta de biomassa do setor sucroenergético para 

geração de energia elétrica. 

d. Com o dimensionamento e a comparação dos índices de geração 

específica bruta das tecnologias apresentadas foi possível estimar os 

cenários (que compõem os arranjos tecnológicos selecionados para este 

estudo) que vinculam a produção de biomassa do setor à capacidade de 

produção existente de cana-de-açúcar e à capacidade de produção 

adicional, que deverá ser expandida no horizonte de estudo – safras 

2020/21 e 2024/25 (o Apêndice A explicita o cálculo necessário para 

estimar as eficiências equipamentos contidos nos arranjos dos cenários 

simulados). Esta opção reflete um cenário de entendimento de que as 

novas áreas de produção agrícola serão implantadas para o atendimento 

da capacidade de processamento adicional, para produção de açúcar e 

etanol, e serão implementadas incorporando os novos paradigmas 

tecnológicos do setor, nas quais a maior mecanização da cultura e a 

recuperação da palha apresentem maiores viabilidades, de forma a 

permitir o aproveitamento econômico desta biomassa, seja como 

combustível ou como matéria-prima. 

e. Com o desenvolvimento do setor, novas tecnologias darão subsídios ao 

aumento da eficiência energética dos ciclos de cogeração, bem como do 
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processo de produção base da usina. De forma direta, o impacto será o 

aumento do potencial de exportação de energia elétrica, pois existe uma 

associação inerente entre o processo produtivo e o sistema de produção 

de energia das usinas, ainda que não sejam completamente 

dependentes, fundamentalmente porque toda a energia consumida no 

sistema produtivo, seja térmica, mecânica ou elétrica, resulta em menos 

energia disponível para a geração adicional exportável. Desta maneira, 

os cenários para a capacidade instalada estimada com a utilização dos 

índices de geração específica bruta poderá ser desenvolvida. 

 

Assim sendo, para cada tecnologia de geração de energia elétrica 

determinada para este trabalho, foram apresentados arranjos com seus respectivos 

balanços de energia, a eficiência global em condição de cogeração e de geração de 

energia elétrica pura, as vantagens, as desvantagens e a inserção destas 

tecnologias ao longo do período estimado. 

A fim de ilustrar os passos da modelagem foi elaborado o Quadro 4.1, o qual 

apresenta de maneira sucinta as principais fases da modelagem. 

 

Quadro 4.1 – Passos de procedimento da modelagem e tratamento dos dados 

  

Informações relativas à 
produção de cana-de-

açúcar 

Estimativas (projeção) de 
produção de cana-de-

açúcar 

Definição dos 
combustíveis e condições 

de contorno para as 
variáveis de controle 

relacionadas ao 
combustível 

Modelagem dos cenários 
com os arranjos 

tecnologicos 

Modelagem da conversão 
termoquímica a partir dos 

cenários selecionados 

Cálculos dos índices de 
geração com as 

informações pertinentes à 
tecnologia e ao 

combustível selecionados 

Estimativas de capacidade 
de geração de energia 
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5 PANORAMA DO INVESTIMENTO EM ENERGIA NOS CENÁRIOS 
MUNDIAL E BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 

O mercado sucroenergético está inserido no plano nacional de fornecimento 

de energia elétrica há muitos anos, entretanto, somente após a entrada neste século 

XXI foi possível vislumbrar o amplo potencial elétrico disponível nos canaviais 

brasileiros. Esta cultura secular, com suas mais variadas fontes de renda, está 

inserida na economia desde o Brasil colonial, quando a oportunidade imperativa de 

colonizar e explorar o território brasileiro tinha na economia canavieira uma 

oportunidade econômica a ser desenvolvida. Esse panorama evolui desde o Brasil 

colonial, sem muita importância econômica para Portugal, até os dias de hoje, 

momento em que as modernas usinas produzem diversos produtos, entre eles a 

energia elétrica, e constituindo parte preponderante da composição do produto 

interno brasileiro (BNDES/DEAGRO, 2014). 

Este capítulo tem o intuito de mostrar os números gerais sobre os 

investimentos nos principais empreendimentos do setor de energia mundial e, 

posteriormente, especificar o setor de energia brasileiro. Ao final deste capítulo, o 

setor sucroenergético é posicionado de maneira a permitir a visualização de sua 

extensão neste panorama. 

 
 
5.1 PANORAMA MUNDIAL DE INVESTIMENTOS DO SETOR DE ENERGIA  
 
 
 

As perspectivas de investimento no setor de energia no mundo continuam a 

crescer. A Figura 5.1 evidencia os mais de US$ 1.600 bilhões investidos em 2013 

para prover energia a todos os consumidores no mundo, estimativa que tem mais 

que dobrado em termos reais desde 2000. Esta soma refere-se ao investimento em 

renováveis e não-renováveis (considerado somente extração e transporte de 

combustíveis fósseis, refinarias de óleo e construção de usinas movidas a 

combustíveis fósseis). Ainda, outros US$ 130 bilhões para melhorar a eficiência 
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energética foram dispendidos para permitir que mais energia estivesse disponível 

para o consumo (IEA/OECD, 2014b). 

 

 

Figura 5.1 – Investimento anual em suprimento energético 
Fonte: Adaptado de IEA/OECD (2014b) 

 

Ao longo de 2010 até 2035, o investimento requerido a cada ano para suprir 

as necessidades energéticas do mundo deverá aumentar estavelmente para 

US$ 2.000 bilhões, enquanto que o gasto anual em eficiência energética aumentará 

para US$ 550 bilhões (IEA/OECD, 2014b). 

A Figura 5.2 expõe o investimento global acumulado previsto em energia no 

período que compreende os anos de 2010 a 2035. A conta do total de investimentos 

acumulados neste período soma cerca de US$ 48 trilhões. Sua composição está nas 

parcelas de US$ 40 trilhões em investimentos para suprimento energético e US$ 8 

trilhões em investimentos de eficiência energética (IEA/OECD, 2014b).  
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Figura 5.2 – Investimento global acumulado em energia 
Fonte: Adaptado de IEA/OECD (2014b) 

 

A Figura 5.3 apresenta os principais componentes de investimento para o 

bloco de suprimento de energia, para o mesmo período. Os sub-blocos de extração 

de combustíveis fósseis, transporte e refino de petróleo com totalizam cerca de 

US$ 23 trilhões, os quase US$ 10 trilhões em geração de energia e os restantes 

US$ 7 trilhões perfazem o sub-bloco para transmissão e distribuição (IEA/OECD, 

2014b). 

 

  

Figura 5.3 – Investimento global acumulado no sub-bloco suprimento de energia 
Fonte: Adaptado de IEA/OECD (2014b) 
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Ainda para o período de 2010 a 2035, a Figura 5.4 exibe mais detalhes 

quanto ao investimento global acumulado no sub-bloco de geração de energia. As 

fontes de baixo-carbono respondem por cerca de 70 % do investimento acumulado, 

com US$ 6 trilhões para as fontes renováveis e US$ 1 trilhão para as fontes 

nucleares (IEA/OECD, 2014b). 

 

 

Figura 5.4 – Investimento global acumulado no sub-bloco geração de energia 
Fonte: Adaptado de IEA/OECD (2014b) 

 

Aproximadamente dois terços desses investimentos ocorrem em economias 

emergentes, com o foco desses investimentos movendo-se por China e para outras 

partes da Ásia, África e América Latina. Entretanto, com a infraestrutura 

envelhecendo e as políticas em relação ao clima intensificando-se, criam-se grandes 

requisitos até mesmo para os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (IEA/OECD, 2014b). 

Além do mais, segundo a IEA/OECD, 2014b, menos de metade dos 

US$ 40 trilhões de investimento em fontes de suprimento de energia é direcionada 

para atender ao crescimento de demanda, a maior parte é exigida para compensar o 

declínio de produção dos campos de óleo & gás em operação e substituir usinas e 

outros ativos que atingiram o final de seu ciclo de vida produtivo. Embora, a 

compensação pelo declínio na produção absorva mais de 80 % do gasto em 

upstream de óleo & gás (parte da cadeia produtiva que antecede o refino, ou seja, 

atividades de exploração, desenvolvimento, produção e transporte para 

beneficiamento), uma grande parcela de investimentos será demandada para 
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substituir usinas que serão desativadas, disparando cerca de 60 % do investimento 

em geração de energia nos países da OECD (uma parte muito menor em economias 

emergentes, pois possuem ativos relativamente novos). 

A desativação destas usinas e o fim dos ciclos de vida desses equipamentos 

constituem os maiores desafios de reinvestimento para os estrategistas políticos, 

bem como para a indústria, mas também representam oportunidades reais para 

mudar a natureza do sistema energético por meio da substituição de combustíveis 

ou desenvolvimento e desdobramento de tecnologias mais eficientes. 

Dos US$ 8 trilhões de investimento em eficiência energética até 2035, 

conforme visto na Figura 5.2, 90 % serão gastos nos setores de transporte e 

construções, refletindo as ambições políticas e as possibilidades remanescentes em 

eficiência energética. Dois terços deste total serão despendidos pela União 

Europeia, América do Norte e China juntos. Em outras economias emergentes, a 

falta de políticas direcionadas e acesso a financiamento, tanto quanto a persistência 

de alguns países em subsidiar combustíveis fósseis, cria sérios obstáculos para 

investimentos em eficiência energética (IEA/OECD, 2014b). 

Decisões de empenhar capital no setor de energia estão aumentando 

significativamente por meio de incentivos e medidas políticas e governamentais ao 

invés de virem de mercados competitivos. Em diversos países, governos tem 

influência direta sobre o investimento no setor de energia, como por exemplo, a 

partir da retenção das reservas globais de óleo & gás sob a égide do Estado ou a 

partir do controle das outorgas para investimento e licenciamento da capacidade de 

geração elétrica. 

A participação do setor privado é essencial para atingir as necessidades de 

investimento completamente, mas para mobilizar investidores e capitais privados 

será necessário esforço conjunto para reduzir as incertezas políticas e regulatórias 

que dificultam o processo de investimento (QUEIROZ, 2015). 

Novos tipos de investidores no setor de energia estão emergindo, mas o 

suprimento de financiamento de longo prazo em condições adequadas continua 

longe de ser garantido. Fora dos Estados Unidos (onde financiamento externo está 

prontamente disponível), existe a necessidade de desbloqueio de novas formas de 

financiamento, por meio do crescimento de títulos, securitização e mercado de 

ações. Potencialmente, indo em direção a grandes fundos controlados por 

investidores institucionais, como fundos de pensões e seguradoras. 
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O investimento no suprimento de gás natural aumenta praticamente em 

todos os lugares, mas encontrar investimento de longo prazo pela demanda por 

petróleo se torna cada vez mais dependente de investimentos no Oriente Médio 

(IEA/OECD, 2014b). Esses investimentos em instalações de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) criam novos links entre mercados e melhora a segurança no 

suprimento de gás, mas os altos custos de transporte podem atenuar as esperanças 

de compradores de GLP na Europa e Ásia por fornecedores de gás muito mais 

baratos. 

Para muitos países emergentes, manter a resposta à demanda de 

eletricidade em expansão é um desafio enorme de investimento. As tendências de 

investimentos atuais fornecem alguns sinais de alerta para a adequação do 

fornecimento de energia. Um exemplo é a Índia que, apesar de ter atingido o dobro 

da capacidade de geração elétrica desde 2000, continua a perder parte desta 

energia antes de atingir os pontos de demanda. Investimento no sentido de diminuir 

este gap tem sido realizado e se as perdas da rede fossem 15 % ao invés dos 27 %, 

um aumento de apenas 5 % na média das tarifas dos usuários finais poderia permitir 

a completa recuperação do investimento. Mais de US$ 1,5 trilhão é requisitado em 

investimento no setor de potência até 2035. Novas plantas movidas a carvão são 

projetadas para dominar o investimento futuro na capacidade de geração da Índia, 

como em outras partes da Ásia: este é o principal condutor de US$ 1 trilhão em 

investimento global no suprimento de carvão ao longo do período até 2035 

(IEA/OECD, 2014b). 

O Bank Group Energy Financing totalizou cerca de US$ 43 bilhões em 

garantias nos últimos cinco anos como pode ser visto por meio da Tabela 5.1, dos 

quais mais de US$ 19 bilhões foram para eficiência energética e projetos de fontes 

renováveis. Ao longo dos últimos quatro anos, geração com baixa emissão de 

carbono formou aproximadamente 94 % do total de empréstimos do World Bank 

Group (MEALEY, 2014). 
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Tabela 5.1 – Financiamento para Energia por Setor – World Bank 

Setor 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Hidráulica 358 1.841 1.256 677 2.316 6.447 

Não hidráulica 1.782 738 1.881 912 1.274 6.587 

Eficiência energética 1.647 1.950 404 1.249 751 6.002 

Geração a gás 606 162 564 880 404 2.616 

Carvão & Petróleo 3.141 29 285 275 158 3.887 

Transmissão & Distribuição 2.994 1.822 1.414 1.375 2.235 9.841 

Políticas desenv. institucional 716 375 769 448 1.567 3.875 

Upstream & Políticas 675 309 975 1.202 741 3.902 

Total 11.919 7.226 7.547 7.018 9.445 43.155 
Fonte: World Bank Group Financing para Energia por Setor, anos ficais de 2010-14 (US$ Milhões – 
corrigidos 2014) 

 

O caminho de investimento fica muito aquém do alcance de metas de 

estabilização do clima, já que as políticas e os sinais dos mercados não são fortes o 

suficiente para a alternância de investimento para fontes de baixa emissão de 

carbono e eficiência energética ao nível necessário de escala e velocidade: um 

avanço na conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

Paris em 2015 é vital para abrir um cenário de investimento diferente. Ainda, 

aspectos sociais que tangenciam o investimento no setor de energia deverão 

crescer em importância ao longo deste período se políticas mais sustentáveis por 

parte dos países da OECD forem desenvolvidas (MEALEY, 2014). 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 (PDE 2024) estão 

previstos investimentos globais da ordem de R$ 1,4 trilhão, sendo que 26,7 % 

correspondem ao segmento de energia elétrica. A oferta da capacidade instalada 

para atendimento à carga de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional 

projetada de 132,9 GW em 2014 para 206,4 GW em 2024, não incluída a 

autoprodução, corresponde aos parâmetros que demandarão tais investimentos 

(MME/EPE, 2015). 

Ainda, segundo o PDE 2024, a maior parte desses investimentos refere-se 

às usinas já autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leilões 

de energia nova, perfazendo um montante de aproximadamente R$ 104 bilhões. O 

montante a investir em novas usinas, ainda não contratadas ou autorizadas 

(planejadas) é da ordem de R$ 165 bilhões, sendo, aproximadamente, 33% em 

hidrelétricas, 59% no conjunto de outras fontes renováveis (PCH, biomassa, eólica e 

solar) e 8% em termelétricas a gás natural. O Quadro 5.1 apresenta as estimativas 
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de investimentos em geração de energia no Brasil, indicados por tipos de fonte de 

geração (MME/EPE, 2015). 

 

  
Usinas 

contratadas e 
autorizadas 

Usinas 
planejadas 

Total 

Tipo de Fontes 
R$ 

bilhões 
% 

R$ 
bilhões 

% 
R$ 

bilhões 
% 

Hidro 18,3 17,6 54,8 33,2 73,1 27,2 

PCH + Biomassa + 
Eólica + Solar 

59,3 57,3 96,5 58,5 155,8 58,1 

Termelétrica 26,0 25,1 13,6 8,3 39,6 14,7 

  Nuclear 11,0 10,6 -   11 4,1 

  Gás Natural 12,7 12,3 13,6 8,3 26,3 9,8 

  Carvão 2,3 2,2 - - 2,3 0,8 

  Óleo combustível 
/ diesel 

0,0 0,0 - - 0 0 

Total 103,6   164,9   268,5   
Notas: Os investimentos abrangem as parcelas de desembolso que ocorrem no período 
decenal. 
Fonte: Adaptado de PDE 2024. 

Quadro 5.1 – Estimativa de investimentos em geração de energia 
 
 
5.2 PANORAMA BRASILEIRO DE GERAÇÃO ELÉTRICA CONVENCIONAL  
 
 
 

A matriz elétrica brasileira é denominada hidrotérmica, uma vez que as 

parceladas do total de geração elétrica são constituídas principalmente por geração 

hidrelétrica (cerca de 70 %, em 2014) e termelétricas (MME, 2014). 

O Estado Brasileiro oferece, dentre os diversos serviços públicos, a 

eletricidade à população por meio de concessões, autorizações ou permissões a 

partir do Setor Elétrico Brasileiro (SEB). O Sistema Interligado Nacional (SIN) é o 

sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil com características 

hidrotérmicas de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e 

com múltiplos proprietários, formado por empresas de todas as regiões brasileiras e 

constituindo-se de 98,3 % de toda energia requerida do País. Sendo que a maioria 

dos 1,7 % que não se encontram interligados são sistemas isolados localizados na 

região amazônica (ONS, 2014). 



61 
 

O governo brasileiro detinha o controle total do setor elétrico até meados dos 

anos 80, modelo comum para o setor de energia de todos os países naquela época. 

Outro fato relevante sobre a década de 1980 no Brasil foi a crise financeira que 

possibilitou o cenário para o aumento da abertura da economia. A reforma no setor 

elétrico brasileiro iniciou-se em 1990 com a gradual introdução de um ambiente de 

maior competição e o aumento da participação privada no setor de geração. Em 

outras palavras, as reformas e a reestruturação significaram privatização e 

desregulação com a separação das atividades de geração, transmissão e 

distribuição do setor elétrico. Juntamente com esta nova estrutura, empresas 

privadas nacionais e internacionais ingressaram neste segmento brasileiro. Apesar 

desta relativa abertura, reforma e reestruturação, o Brasil sofreu uma grande crise 

de abastecimento elétrico em 2001, induzindo a um racionamento de energia elétrica 

de cerca de 20 % e a ocorrência de cortes no fornecimento por toda a rede 

(KHATIWADA et al., 2012). 

Um novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro (SEB), sustentado pelas 

Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de 

julho de 2004 definiu, em termos institucionais, a criação de uma entidade 

responsável pelo planejamento do setor elétrico em longo prazo, a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE); uma instituição com a função de avaliar 

permanentemente a segurança do suprimento de energia elétrica, o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE); e uma instituição para dar continuidade às 

atividades do Mercado Atacadista de Energia (MAE), relativas à comercialização de 

energia elétrica no Sistema Interligado, a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE). Outras alterações importantes incluem a definição do exercício do 

Poder Concedente ao Ministério de Minas e Energia (MME) e a ampliação da 

autonomia do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

No que tange à comercialização de energia, foram estabelecidos dois 

ambientes para realizar contratos de compra e venda: 

 Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual participam agentes 

de geração e de distribuição de energia; 

 Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam agentes de 

geração, comercializadores, importadores e exportadores de energia e 

consumidores livres. 



62 
 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o novo modelo do setor 

elétrico visa atingir três objetivos principais: 

 Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica 

 

“O modelo prevê um conjunto de medidas a ser observada pelos agentes, 

como a exigência de contratação de totalidade da demanda por parte das 

distribuidoras e dos consumidores livres, nova metodologia de cálculo do 

lastro para venda de geração, contratação de usinas hidrelétricas e 

termelétricas em proporções que assegurem melhor equilíbrio entre garantia 

e custo de suprimento, bem como o monitoramento permanente da 

continuidade e da segurança de suprimento, visando detectar desequilíbrios 

conjunturais entre oferta e demanda.” 

 

 Promover a modicidade tarifária 

 

“Em termos de modicidade tarifária, o modelo prevê a compra de energia 

elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado por meio de leilões – 

observado o critério de menor tarifa, objetivando a redução do custo de 

aquisição da energia elétrica a ser repassada para a tarifa dos 

consumidores cativos.” 

 

 Promover a inserção social no Setor Elétrico Brasileiro, em particular 

pelos programas de universalização de atendimento 

 

“A inserção social busca promover a universalização do acesso e do uso do 

serviço de energia elétrica, criando condições para que os benefícios da 

eletricidade sejam disponibilizados aos cidadãos que ainda não contam com 

esse serviço, e garantir subsídio para os consumidores de baixa renda, de 

tal forma que estes possam arcar com os custos de seu consumo de 

energia elétrica.” 

 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo Ministro 

de Estado de Minas e Energia, é órgão de assessoramento do Presidente da 

República para formulação de políticas e diretrizes de energia.  

A Lei n° 9.478 de 1997, art. 1° informa quais são os princípios e objetivos da 

Política Energética Nacional, visando o aproveitamento racional das fontes de 

energia. A redação deste artigo primeiro inclui itens como promover o 
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desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos, 

proteger o meio ambiente e promover a conservação da energia, utilizar fontes 

alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos 

disponíveis e das tecnologias aplicáveis, dentre outros, o item incluído pela Lei 

n° 12.490, de 2011 que visa a mitigar as emissões de gases causadores do efeito 

estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso 

de biocombustíveis. 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) foi criado pela lei 

10.848, de 2004, com a função de acompanhar e avaliar permanentemente a 

continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território 

nacional. De acordo com o decreto 5.175, de 9 de agosto de 2004, o CMSE é 

presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e sua composição é de 

representantes do Ministério de Minas e Energia e os titulares dos diversos órgãos 

relacionados ao setor energético brasileiro (Agência Nacional de Energia Elétrica, 

Agência Nacional do Petróleo, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 

Empresa de Pesquisa Energética, Operador Nacional do Sistema Elétrico). Nesta 

Lei, houve o estabelecimento das principais regras que definem o seu 

funcionamento nas atividades típicas de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e exportação de energia elétrica, bem como das 

necessidades de avaliação e análise integrada para a segurança do suprimento e 

modicidade tarifária do mercado de energia em horizontes pré-determinados.  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou o Banco de 

Informações de Geração (BIG) com o intuito de prover uma série de dados que lhe é 

conferida sobre o parque gerador brasileiro. Este banco visa universalizar e 

uniformizar as informações, dando pleno conhecimento aos agentes do mercado, 

investidores estrangeiros e nacionais, autoridades governamentais, bem como a 

sociedade em geral, sobre a geração de energia elétrica no Brasil. 

Por meio do BIG acessado em novembro de 2014 verifica-se que o Brasil 

possui um total de 3.500 empreendimentos em operação, totalizando pouco mais de 

132 GW de potência instalada. Está prevista para os próximos anos, uma adição de 

aproximadamente 36 GW na capacidade de geração do País, proveniente dos 199 

empreendimentos atualmente em construção e mais 592 empreendimentos com 

construção não iniciada (ANEEL/BIG, 2014). 
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A Tabela 5.2 disponibiliza as subdivisões por tipo de empreendimento que a 

ANEEL utiliza em suas divulgações.  

 

Tabela 5.2 – Legenda para os tipos de empreendimentos de geração de energia 

Sigla Descrição 

CGH Central Geradora Hidrelétrica 

CGU Central Geradora Undi-elétrica 

EOL Central Geradora Eólica 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

UFV Central Geradora Solar Fotovoltaica 

UHE Usina Hidrelétrica 

UTE Usina Termelétrica 

UTN Usina Termonuclear 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – 

Banco de Informações de Geração (ANEEL/BIG) 

 

A Tabela 5.3 permite identificar as quantidades de cada tipo de 

empreendimento que estão disponíveis no BIG da ANEEL, bem como suas 

respectivas potências outorgadas e fiscalizadas. 

 

Tabela 5.3 – Total de empreendimentos em operação 

Tipo Quantidade Potência Outorgada [kW] Potência Fiscalizada [kW] % 

CGH 479 295.436 296.204 0,22 

EOL 203 4.402.040 4.313.504 3,26 

PCH  469 4.713.430 4.677.132 3,53 

UFV 268 18.850 14.850 0,01 

UHE  200 87.302.765 83.580.698 63,11 

UTE 1.879 39.308.278 37.566.446 28,37 

UTN 2 1.990.000 1.990.000 1,5 

Total  3.500 138.030.799 132.438.834 100 

(*) Os valores de porcentagem são referentes à Potência Fiscalizada. A Potência Outorgada 

é igual à considerada no Ato de Outorga. A Potência Fiscalizada é igual à considerada a 

partir da operação comercial da primeira unidade geradora. 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – Banco de Informações de 

Geração (ANEEL/BIG) 

 

A Tabela 5.4 permite avaliar que, em termos percentuais, a maior parte dos 

empreendimentos licitados com potência outorgada que estão em construção se 

trata de usinas hidrelétricas com uma parcela de mais de 68 % do total de 

empreendimentos em construção, seguidas pelas centrais geradoras eólicas com 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=12&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=9&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3
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16,5 % e das usinas termelétricas e termonucleares com aproximadamente 6,5 e 

6,6 %, respectivamente. 

 

Tabela 5.4 – Total de empreendimentos em construção 

Tipo Quantidade Potência Outorgada [kW] % 

CGH 1 848 0 

EOL 128 3.431.076 16,49 

PCH 41 487.130 2,34 

UHE 9 14.169.142 68,09 

UTE 19 1.370.842 6,59 

UTN 1 1.350.000 6,49 

Total 199 20.809.038 100 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – Banco de Informações 

de Geração (ANEEL/BIG) 

 

A Tabela 5.5 pondera o número de unidades de potência outorgada 

referente ao total de empreendimentos licitados com construção não iniciada. A 

maior parte destes empreendimentos consiste em centrais geradoras eólicas e 

usinas termelétricas com cerca de 44,5% e 33%, respectivamente. Os demais 

empreendimentos com construção não iniciada são de fontes hídricas com mais de 

22 % do total. 

 

Tabela 5.5 – Total de empreendimentos com construção não iniciada 

Tipo Quantidade Potência Outorgada [kW] % 

CGH 42 28.149 0,18 

CGU 1 50 0 

EOL 289 6.942.568 44,61 

PCH 133 1.904.403 12,24 

UFV 1 30.000 0,19 

UHE 6 1.547.000 9,94 

UTE 120 5.110.117 32,84 

Total 592 15.562.287 100 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – Banco de Informações de 

Geração (ANEEL/BIG) 

 

Segundo Gavronski e Sampaio (2007), a energia renovável é aquela 

derivada de processos naturais, como por exemplo, luz solar e vento, os quais são 

repostos mais rapidamente do que são consumidos. Algumas fontes comuns de 

energia renovável são heliotérmica, eólica, geotérmica, hídrica, ondas marinhas, 
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biomassa. Ainda, existe outra classificação que subdivide as fontes renováveis em 

fixas e variáveis. As fontes renováveis variáveis possuem flutuações no 

fornecimento e obtenção de energia. Incluem, dentre outras fontes, a eólica, a solar, 

a energia das marés e ondas. A variabilidade não é novidade para os sistemas de 

potência, os quais devem constantemente balancear o suprimento com a demanda 

variável para a eletricidade, enfrentando todo tipo de contingência.  Entretanto, 

valores altos em termos percentuais para o fornecimento por fontes renováveis 

variáveis podem aumentar a pressão sobre os sistemas de potência, os quais 

podem necessitar de mais flexibilidade para responder a este problema de balanço. 

A título de prover maior flexibilidade a estes sistemas podem ser utilizadas mais 

unidades de geração termelétrica a gás natural ou a óleo, contudo, aumentando a 

percentagem de fontes não renováveis. Por outro lado, unidades de geração 

termelétricas a biomassa e usinas hidrelétricas podem compartilhar do aumento da 

flexibilidade constituindo-se, ainda, em fontes renováveis. Outras opções que são 

utilizadas para aumentar a flexibilidade são interconexões (cabeamento, sifões, 

dutos), estocagem (hidrelétricas com bombeamento a montante, tanques com 

soluções salinas) e, não se restringindo a gerenciamento de carga por redes 

inteligentes, chamado também de smart grids (são os sistemas de distribuição e de 

transmissão de energia elétrica que são dotados de recursos de tecnologia da 

informação e de elevado grau de automação, de forma a ampliar substancialmente a 

sua eficiência operacional). 

Segundo a International Energy Agency (IEA), a penetração da parcela de 

fontes renováveis aumentará significativamente em todos os cenários de longo 

prazo. Por exemplo, no cenário principal do World Energy Outlook, o Cenário de 

Novas Políticas (“New Policies Scenario”), no qual aparecem os amplos 

compromissos em termos de políticas e planos que tem sido anunciados pelos 

países, a geração de eletricidade renovável cresce três vezes de 2009 a 2035. No 

Cenário 450 (“450 Scenario”), o qual limita o aquecimento global em cerca de 2 °C, 

as renováveis crescem ainda mais, cerca de quatro vezes. Como uma opção para a 

redução das emissões de carbono, as renováveis e os biocombustíveis são 

exemplificados em primeiro plano. Em segundo, as melhorias de eficiência 

energética em todos os cenários da IEA (IEA/OECD, 2014b). 

A Tabela 5.6 contempla a divisão entre fontes renováveis e fontes não 

renováveis dentro do tipo UTE quando da avaliação do total de empreendimentos 
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em construção (Tabela 5.3) e o total de empreendimentos com construção não 

iniciada (Tabela 5.5). É possível verificar que a percentagem de potência outorgada 

para fontes não-renováveis já é maior para as usinas em construção e se torna 

ainda maior em um futuro próximo, no qual as usinas do tipo UTE com construção 

não iniciada terão seus projetos iniciados. 

 

Tabela 5.6 – Divisão das usinas do tipo UTE em fontes renováveis e não-renováveis 

Usinas do tipo UTE em Construção 

Fonte Potência Outorgada [kW] Porcentagem [%] 

Renováveis 605.400 44,16 

Não-renováveis 765.442 55,84 

Total 1.370.842 100,00 

 

Usinas do tipo UTE com Construção não iniciada 

Fonte Potência Outorgada [kW] Porcentagem [%] 

Renováveis 1.161.498 22,73 

Não-renováveis 3.948.619 77,27 

Total 5.110.117 100,00 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – Banco de Informações de 
Geração (ANEEL/BIG) 

 

Em estudo realizado no Brasil em cooperação com outros centros de 

pesquisa internacionais, Pereira et al. (2011) analisou as melhores estratégias para 

manter a alta percentagem de fontes renováveis no sistema de geração elétrica 

brasileira. O estudo realizado, demonstrou que a expectativa é de que para o 

horizonte considerado, o Brasil continuará com diversos recursos energéticos 

disponíveis advindos de fontes renováveis, notadamente seu potencial hidrelétrico. 

Este estudo também afirma que apesar de o Brasil não estar listado como membro 

do Anexo I da Convenção do Clima, de maneira que não está formalmente 

comprometido com a limitação das emissões de gases do efeito estufa, o Brasil está 

completamente comprometido com as ações contra o aquecimento global. 

O Quadro 5.2 lista todos os empreendimentos em operação por fonte da 

matriz elétrica brasileira. É possível verificar que grande parte do setor 

sucroenergético contabiliza cerca de 400 empreendimentos com capacidade 

instalada total de aproximadamente 10 GW, constituindo cerca de 7% de todo o 

potencial gerador das usinas de geração no Brasil (ANEEL/BIG, 2014). 
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Quadro 5.2 – Empreendimentos em operação por fonte na matriz elétrica brasileira 

Fonte: Adaptado de ANEEL/BIG 
 

Utilizando os dados provenientes do Quadro 5.2 e desconsiderando a 

energia importada, é possível confeccionar a Figura 5.5, cujos dados apresentam a 

porcentagem de cada origem da capacidade instalada dos empreendimentos em 

operação da matriz elétrica brasileira. 

 

Origem Fonte nível 1 Fonte nível 2 Nº de Usinas [kW] % N° de Usinas [kW] %

Bagaço de Cana de Açúcar 386 9.838.723 6,9972

Biogás-AGR 2 1.722 0,0012

Capim Elefante 2 31.700 0,0225

Casca de Arroz 10 37.533 0,0267

Biocombustíveis 

líquidos
Óleos vegetais 3 19.110 0,0136 3 19.110 0,0136

Carvão Vegetal 7 54.900 0,0390

Gás de Alto Forno - 

Biomassa
7 107.865 0,0767

Licor Negro 17 1.785.102 1,2696

Resíduos de Madeira 46 357.725 0,2544

Resíduos animais Biogás - RA 11 1.199 0,0009 11 1.199 0,0009

Resíduos sólidos 

urbanos
Biogás - RU 11 66.971 0,0476 11 66.971 0,0476

Eólica Cinética do vento Cinética do vento 203 4.313.504 3,0677 203 4.313.504 3,0677

Calor de Processo - CM 1 24.400 0,0174

Carvão Mineral 13 3.389.465 2,4106

Gás de Alto Forno - CM 8 179.290 0,1275

Calor de Processo - GN 1 40.000 0,0284

Gás Natural 121 12.549.996 8,9255

Outros Fósseis Calor de Processo - OF 2 149.300 0,1062 2 149.300 0,1062

Gás de Refinaria 7 339.960 0,2418

Óleo Combustível 34 4.083.973 2,9045

Óleo Diesel 1175 3.582.304 2,5477

Outros Energéticos de 

Petróleo
15 925.208 0,6580

Hídrica
Potencial 

hidráulico
Potencial hidráulico 1148 88.554.034 62,9790 1.148 88.554.034 62,9790

Nuclear Urânio Urânio 2 1.990.000 1,4153 2 1.990.000 1,4153

Solar Radiação solar Radiação solar 268 14.850 0,0106 268 14.850 0,0106

Paraguai   5.650.000 4,0182

Argentina   2.250.000 1,6002

Venezuela   200.000 0,1422

Uruguai   70.000 0,0498

     Total   3.500 140.608.834 100,0 3.500 140.608.834 100,0

Importação 8.170.000

7,0477

1,6397

2,5554

8,9539

6,3520

5,8104

Petróleo 1.231 8.931.445

Biomassa

Fóssil

Carvão mineral 22

Fonte Capacidade Instalada Total

Empreendimentos em Operação

3.593.155

Gás natural 122 12.589.996

Agroindustriais 400 9.909.678

Floresta 77 2.305.592
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Figura 5.5 – Porcentagem por origem da capacidade instalada 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Energia Elétrica – Banco de 

Informações de Geração (ANEEL/BIG) 

 

Unindo toda a capacidade instalada de matriz renovável com a importação 

elétrica que é majoritariamente de fonte hídrica, é possível verificar que a matriz 

elétrica brasileira possui percentual relativamente alto de fontes renováveis (80 %) e 

que está previsto, por meio das outorgas concedidas, que a matriz continue “limpa” 

nos próximos anos. Entretanto, com o aumento do número de usinas termelétricas 

movidas a combustíveis fósseis, principal responsável pelo aumento da 

percentagem de geração por meio de fontes não renováveis no Brasil, a tendência é 

que a relação entre renováveis e não-renováveis diminua. 

  

Biomassa 
9,29% 

Eólica 
3,26% 

Fóssil 
19,08% 

Hídrica 
66,86% 

Nuclear 
1,50% 

Solar 
0,01% 



70 
 

  



71 
 

6 GERAÇÃO TERMELÉTRICA NO SETOR SUCROENERGÉTICO 
 
 
 
 
 
 

A geração termelétrica a biomassa possui a propriedade de favorecer a 

característica renovável da matriz energética brasileira, uma vez que reduz a 

dependência da utilização de combustíveis fósseis. A título de reunir as informações 

necessárias para contribuir com o desenvolvimento desta pesquisa, os próximos 

subitens deste tópico, sumarizam as informações do potencial de biomassa como 

recurso energético, bem como caracterizam a biomassa combustível para a 

modelagem. 

 
 
6.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA BIOMASSA COMO RECURSO 

ENERGÉTICO 
 
 
 
6.1.1 Área disponível para o cultivo da cana-de-açúcar 
 
 
 

O Brasil possui diversas vantagens competitivas no que tange aos produtos 

agroindustriais, o que o permite figurar como um líder no mercado mundial destinado 

a produção de energia em seus mais diversos modos. Dentre as distintas 

prerrogativas que garantem esta liderança, estão as áreas disponíveis para a 

agricultura com impactos socioambientais relativamente aceitáveis, a possibilidade 

de múltiplos cultivos, a relativa alta irradiação solar, a diversidade de clima e o 

desenvolvimento técnico e científico que fornece a indústria deste setor uma base 

sólida e muito produtiva. 

O amplo potencial de crescimento para a produção agrícola brasileira, em 

especial a cultura da cana-de-açúcar, vem ganhando novos investimentos nos 

últimos anos com o objetivo de suprir a demanda por etanol no mercado interno 

(MAPA, 2013). 

A biomassa obtida por meio de diversas culturas ganhou novas 

classificações com o aumento de seu consumo como combustível de fonte 

renovável para produção de energia. Alguns termos como floresta energética e 
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culturas agroenergéticas são utilizados para descrever culturas plantadas 

exclusivamente para a obtenção de biomassa para produção de energia. Outras 

culturas permitem a utilização de subprodutos para a produção de energia, como por 

exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar (ANEEL, 2014). 

Outro importante aspecto do recurso bioenergético é seu potencial de 

contribuição no sentido de minimizar os problemas ambientais causados por outras 

fontes de energia (LORA; ANDRADE, 2009). 

O setor sucroenergético possui uma fronteira a ser explorada no que tange 

aos combustíveis de segunda (obtenção de combustíveis a partir de praticamente 

quaisquer materiais lignocelulósicos) e terceira gerações (utilização de espécies 

vegetais de rápido crescimento que podem incluir ou não modificação genética para 

facilitar a transformação em combustíveis). Existe um grande potencial de redução 

de emissões de CO2 e a possibilidade de produção de bioderivados (MONCADA; 

TAMAYO; CARDONA, 2014). 

Ainda, considerando o contexto da atenuação do efeito estufa por meio da 

realização de atividades sustentáveis, a utilização da biomassa como combustível se 

mostra, nos mais diversos estudos, uma alternativa considerável para a redução das 

emissões de CO2 (SUN; FUJIMOTO; MINOWA, 2013). 

No que tange as emissões de óxidos de nitrogênio e enxofre, geralmente, a 

biomassa como combustível permite menores índices dessas. Este fato é explicado 

por questões relacionadas à combustão. Em sua constituição elementar, a biomassa 

possui menor percentagem dos elementos formadores destes óxidos quando 

comparados aos combustíveis fósseis (NGUYEN; GHEEWALA; SAGISAKA, 2010). 

A título de se caracterizar e estruturar as informações do combustível a ser 

utilizado nesta modelagem, alguns dados como disponibilidade e as características 

de produção e acesso a cada um destes recursos são muito restritas devido à 

dificuldade de acesso à determinadas informações que ainda não estão estruturadas 

de forma sistemática na literatura. Entretanto, os números provenientes de 

processos agroindustriais de moagem e outros resíduos, como é o caso da indústria 

sucroenergética, podem ser estimados com relativa precisão, uma vez que este 

setor tem desenvolvido sistematicamente padrões para quantificar a produção de 

biomassa que permite a elaboração de diversos estudos nos mais variados âmbitos, 

desde o acadêmico, substancialmente pelo empresarial e pelo governamental. 
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As culturas que são produzidas no Brasil fornecem insumos para variada 

gama de indústrias e, neste estudo, ater-se-á ao recurso energético, considerando 

sua oferta e usos, com foco na disponibilização de biomassa para a geração 

termelétrica e que seja compatível com a escala de integração ao sistema elétrico 

brasileiro.  Sob este ponto de vista, o setor sucroenergético, por sua dimensão e 

aplicabilidade, é historicamente um fornecedor de matéria prima para a geração de 

energia elétrica para o Brasil. 

Com o escopo da geração adicional por meio de fontes de biomassa do 

setor sucroenergético, é necessário efetuar um estudo amplo sobre os possíveis 

combustíveis que nortearão o horizonte de estudo, bem como qual sua quantidade e 

qualidade. 

Para a realização deste estudo é necessário desenvolver séries históricas de 

variáveis como produção, área colhida e produtividade, as quais podem ser obtidas 

por meio de pesquisa documental junto a instituições públicas, entidades de classe e 

fontes de mercado. 

O Quadro 6.1 exibe a série histórica plantada das safras de 2005/06 a 

2014/15. 
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(*) Estimativa em agosto de 2014 
(**) Unidades em mil hectares 

Quadro 6.1 – Série histórica de área plantada – safras 2005/06 a 2014/15 
Fonte: Adaptado de CONAB (2014) 

 

A maior parte das entidades e instituições que desenvolvem estudos para o 

setor sucroenergético geralmente divide as áreas de produção em duas grandes 

sub-regiões, a Norte/Nordeste e a Centro/Sul, como pode ser evidenciado no 

Quadro 6.1 com a série histórica de área plantada por safras. 

Por meio dos dados disponibilizados pela CONAB (2014), elaborou-se as 

Figuras 6.1 e 6.2, sendo que a primeira permite verificar que a área plantada da sub-

região Norte/Nordeste permaneceu relativamente constante ao longo da série 

histórica. Já a sub-região Centro/Sul tem expandido a área de plantio ano a ano a 

uma taxa linear média no período representado de 365 mil hectares por ano. Por 

meio da Figura 6.2, é possível verificar que a sub-região Centro/Sul tem aumentado 

paulatinamente o valor percentual do total de área plantada frente à sub-região 

Norte/Nordeste.  

 

REGIÃO/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 

Previsão (¹)

NORTE 18,6          19,8          20,6          16,1          17,2          19,6          34,5          42,0          46,4               52,3               

RR -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -                  

RO -              -              -              1,7            1,8            2,6            2,8            2,6            3,0                4,4                

AC -              -              -              -              0,4            0,6            0,7            1,2                -                  

AM 3,8            4,8            3,9            3,8            3,8            3,8            3,8            3,7            3,7                3,6                

AP -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -                  

PA 10,4          10,5          11,0          9,5            10,9          10,0          12,6          11,4          11,9               12,0               

TO 4,4            4,5            5,7            1,1            0,7            2,8            14,7          23,6          26,6               32,3               

NORDESTE 1.077,4      1.123,5      1.037,3      1.052,6      1.082,5      1.113,3      1.114,6      1.083,2      1.030,2          992,5             

MA 31,8          40,3          38,9          38,9          39,4          42,1          39,6          41,9          39,6               39,1               

PI 10,0          12,5          13,1          13,1          13,6          13,3          13,9          14,7          15,0               14,5               

CE 35,1          28,9          1,6            1,8            2,3            2,8            1,3            1,1            1,8                1,8                

RN 50,6          55,2          55,5          59,5          67,0          65,7          62,3          53,6          51,5               52,6               

PB 105,6         112,5         112,5         112,5         115,5         111,8         122,6         122,0         122,4             124,5             

PE 362,4         369,6         316,6         321,4         321,4         346,8         326,1         312,1         284,6             263,0             

AL 402,1         402,7         426,8         432,0         448,0         451,2         463,7         445,7         417,5             401,3             

SE 24,8          31,1          34,9          36,0          37,9          37,0          42,5          43,4          44,5               43,3               

BA 55,0          70,7          37,4          37,4          37,4          42,6          42,6          48,6          53,5               52,4               

CENTRO-OESTE 547,0         604,6         900,8         900,8         940,3         1.202,6      1.379,4      1.504,1      1.710,8          1.815,8          

MT 205,4         209,7         223,2         223,2         203,0         207,1         220,1         235,5         237,9             226,0             

MS 139,1         160,0         275,8         275,8         265,4         396,2         480,9         542,7         654,5             693,8             

GO 202,5         234,9         401,8         401,8         471,9         599,3         678,4         725,9         818,4             896,1             

DF -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -                  

SUDESTE 3.737,3      3.928,1      4.540,1      4.561,8      4.832,5      5.136,6      5.221,0      5.243,3      5.436,3          5.593,2          

MG 357,1         420,0         600,7         564,5         588,8         659,6         742,7         721,9         779,8             800,9             

ES 64,4          67,6          65,2          65,2          68,0          68,7          66,9          62,1          65,3               73,3               

RJ 169,2         152,3         50,0          50,0          45,8          51,3          41,3          39,9          39,1               40,2               

SP 3.146,6      3.288,2      3.824,2      3.882,1      4.129,9      4.357,0      4.370,1      4.419,5      4.552,0          4.678,8          

SUL 460,0         487,3         511,4         526,6         537,0         584,0         613,1         612,4         587,8             644,3             

PR 410,9         436,0         509,3         524,5         536,0         582,3         611,4         610,8         586,4             643,0             

SC 16,7          17,1          -              -              -              -              -              -              -                  -                  

RS 32,4          34,2          2,1            2,1            1,0            1,7            1,7            1,6            1,4                1,4                

NORTE/NORDESTE 1.096,0      1.143,3      1.057,9      1.068,7      1.099,7      1.132,9      1.149,1      1.125,2      1.076,6          1.044,7          

CENTRO-SUL 4.744,3      5.020,0      5.952,3      5.989,2      6.309,8      6.923,2      7.213,5      7.359,8      7.734,8          8.053,3          

BRASIL 5.840,3      6.163,3      7.010,2      7.057,9      7.409,5      8.056,1      8.362,6      8.485,0      8.811,4          9.098,0          
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Figura 6.1 – Evolução da área plantada de cana-de-açúcar no Brasil 

Fonte: Adaptado de CONAB (2014) 
 
 

 

Figura 6.2 – Divisão Regional em percentagem de área plantada 
Fonte: Adaptado de CONAB (2014) 
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Grandes ampliações de áreas de plantio em termos absolutos ocorreram 

durante as safras de 2006/07 e 2007/08, de 2009/10 e 2010/11 e de 2012/13 e 

2013/14, predominantemente na sub-região Centro/Sul, como pode ser visto nas 

Figuras 6.3 e 6.4. 

 

 

Figura 6.3 – Variação absoluta anual entre as safras 

 

 

Figura 6.4 – Variação percentual anual entre as safras 

 

A região Norte, notadamente Tocantins, tem respondido pelas maiores 

variações percentuais em termos de milhares de hectares de área plantada de cana-

de-açúcar, juntamente com o Centro-Oeste, notadamente os estados do Mato 

Grosso do Sul e Goiás. Este último corresponde pela maior média linear de 

incremento anual para o período analisado, cerca de 77 mil hectares por ano. 

Em números absolutos o Estado de São Paulo segue como maior área de 

cultivo de cana-de-açúcar. Quando comparadas as primeiras colocações em termos 
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de área plantada – Tabelas 6.1 e 6.2 – é possível verificar nitidamente a expansão 

do plantio para determinados estados do centro-oeste e a retração de certos estados 

nordestinos. 

A Tabela 6.1 apresenta a sequência com a posição dos estados brasileiros e 

o distrito federal em termos de área plantada em milhares de hectares durante a 

safra 2005/06.  

 

Tabela 6.1 – Posição dos estados brasileiros e o distrito federal em termos de área plantada 
 em milhares de hectares durante a safra 2005/06 

Posição Estado 
Safra 

2005/06 

1 SP 3.146,6 

2 PR 410,9 

3 AL 402,1 

4 PE 362,4 

5 MG 357,1 

6 MT 205,4 

7 GO 202,5 

8 RJ 169,2 

9 MS 139,1 

10 PB 105,6 

11 ES 64,4 

12 BA 55,0 

13 RN 50,6 

14 CE 35,1 

15 RS 32,4 

16 MA 31,8 

17 SE 24,8 

18 SC 16,7 

19 PA 10,4 

20 PI 10,0 

21 TO 4,4 

22 AM 3,8 

23 RR - 

24 RO - 

25 AC - 

26 AP - 

27 DF - 

 

 

A Tabela 6.2 apresenta a sequência com a posição dos estados brasileiros e 

o distrito federal em termos de área plantada em milhares de hectares durante a 

safra 2013/14. 
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Tabela 6.2 – Posição dos estados brasileiros e o distrito federal em termos de área plantada 
 em milhares de hectares durante a safra 2013/14 

Posição Estado 
Safra 

2013/14 

1 SP 4.552,0 

2 GO 818,4 

3 MG 779,8 

4 MS 654,5 

5 PR 586,4 

6 AL 417,5 

7 PE 284,6 

8 MT 237,9 

9 PB 122,4 

10 ES 65,3 

11 BA 53,5 

12 RN 51,5 

13 SE 44,5 

14 MA 39,6 

15 RJ 39,1 

16 TO 26,6 

17 PI 15,0 

18 PA 11,9 

19 AM 3,7 

20 RO 3,0 

21 CE 1,8 

22 RS 1,4 

23 AC 1,2 

24 SC - 

25 RR - 

26 DF - 

27 AP - 

 

 

Além disso, visando conjecturar a máxima área possível para a expansão e 

consequente plantio do cultivo da cana-de-açúcar, foi anunciado pelas secretarias 

do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento, em setembro de 2008, o 

zoneamento agroambiental, cujo objetivo era desenvolver o planejamento 

sustentável do crescimento do setor sucroenergético no Estado de São Paulo, 

utilizando disciplinas e políticas públicas voltadas para este setor. Por meio de bases 

de dados que contemplam todas as variáveis relacionadas ao cultivo da cana, como 

por exemplo, as condições climáticas, o relevo, o solo, a disponibilidade e qualidade 

de águas superficiais e subterrâneas, as unidades de conservação existentes e 

indicadas, dentre outras informações relacionadas pelas equipes deste trabalho 

(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA, 2014). 

Por meio do “Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar”, lançado em 2009 
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pelo governo federal, a expansão da cana no Brasil recebe novos contornos, sendo 

regulamentadas as áreas aptas para o cultivo, excluindo qualquer expansão em 

biomas sensíveis, como Amazônia e Pantanal, bem como qualquer área de 

vegetação nativa. O zoneamento define uma área equivalente a 7,5% do território 

brasileiro como apta para o cultivo da cana-de-açúcar (EMBRAPA, 2009). 

 
 
6.1.2 Produção de cana-de-açúcar 
 
 
 

A produção de cana-de-açúcar é sazonal e ocorre no Brasil durante o 

período típico de março a dezembro para a sub região Centro/Sul e de setembro a 

março para a sub região Norte/Nordeste. Devido a este fato, geralmente, uma 

temporada de colheita é nomeada com dois anos, isto é, safra 2014/15, por 

exemplo.  

O ciclo completo de safra de cana-de-açúcar é variável, dependendo das 

condições locais de clima, variedades cultivadas, práticas de cultivo, etc. No Brasil, 

geralmente são ciclos de 6 anos, com 5 cortes, 4 rebrotas (soqueiras) e 1 reforma 

(adubação, areação da palha, etc.) de campo são executadas (MACEDO; SEABRA; 

SILVA, 2008). 

O Quadro 6.2 fornecem os dados de produção de cana-de-açúcar 

subdivididos em estados e regiões, bem como o agrupamento das duas sub regiões 

comuns ao estudo do setor sucroenergético. A safra 2005/06 até a previsão da safra 

2014/15 é mostrada para fins de estudo da quantidade de matéria prima que será 

disponibilizada para produção de diversos derivados da cana-de-açúcar e, 

posteriormente, a formação do montante de resíduos que será disponibilizado para a 

geração elétrica por meio de ciclos térmicos de cogeração. 
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(*) Estimativa em agosto de 2014 
(**) Unidades em mil hectares 

Quadro 6.2 – Série histórica de produção de cana-de-açúcar – safras 2005/06 a 2014/15 
Fonte: Adaptado de CONAB (2014) 

 

Atualmente, a região Centro/Sul responde por mais de 90 % da produção total 

de cana-de-açúcar no Brasil, como é evidenciado pela Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 – Porcentagens de produção de cana-de-açúcar entre as principais sub regiões 

 

A partir destes dados é possível identificar o estágio atual da produção de 

cana-de-açúcar e sua expressão para o País como um todo. Nesta seção, em que 

se pode verificar a oferta da matéria-prima do combustível a ser destinado a geração 

REGIÃO/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 

Previsão (¹)

NORTE 1.073,7           1.261,9           1.348,6           1.093,6           991,6              1.278,4           2.529,3           2.957,4           3.698,1           3.843,6           

RR -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

RO -                   -                   -                   106,3              111,3              136,7              157,1              125,1              188,3              304,0              

AC -                   -                   -                   -                   -                   33,8                52,6                70,3                88,9                -                   

AM 194,4              273,1              314,0              303,5              211,8              347,0              287,0              266,5              268,4              258,1              

AP -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

PA 606,3              736,7              749,6              628,4              623,4              521,9              666,4              695,3              818,6              828,2              

TO 273,0              252,1              285,0              55,4                45,1                239,0              1.366,2           1.800,2           2.334,0           2.453,3           

NORDESTE 56.599,6         62.860,3         67.868,0         64.416,1         60.677,2         62.079,6         63.487,8         52.972,2         53.014,7         55.602,0         

MA 1.969,9           2.341,4           2.385,0           2.385,0           2.209,4           2.327,5           2.265,6           2.072,0           2.206,1           2.395,4           

PI 614,0              821,3              900,9              900,9              1.014,0           836,9              992,0              828,1              851,6              980,1              

CE 1.773,3           1.619,1           111,5              124,0              154,4              180,5              77,4                57,0                128,6              134,1              

RN 2.637,8           2.888,1           3.075,0           3.296,7           3.472,5           2.729,4           2.973,3           2.247,8           2.158,2           2.338,9           

PB 4.765,1           5.927,2           6.117,0           6.117,0           6.320,0           5.246,3           6.723,1           5.354,9           5.283,1           5.957,0           

PE 16.943,6         18.913,5         20.418,1         19.119,8         17.805,6         16.820,8         17.642,2         13.575,9         14.402,3         14.447,2         

AL 23.110,7         25.168,8         29.864,3         27.400,0         24.504,5         29.120,4         27.705,4         23.533,5         22.454,6         23.173,8         

SE 1.417,5           1.626,8           2.306,2           2.380,0           2.249,7           2.025,6           2.551,5           2.219,3           2.321,3           2.484,5           

BA 3.367,7           3.554,1           2.690,0           2.692,7           2.947,1           2.792,2           2.557,3           3.083,8           3.208,8           3.691,0           

CENTRO-OESTE 38.807,1         45.473,0         66.510,1         66.510,1         77.435,9         93.344,7         92.233,6         106.001,3        120.462,3        130.535,7        

MT 13.460,2         14.073,6         16.109,9         16.109,9         14.045,6         13.661,2         13.153,7         16.319,0         16.948,5         16.381,5         

MS 9.799,0           12.676,0         20.755,0         20.755,0         23.297,8         33.476,7         33.859,8         36.955,2         41.496,0         46.690,7         

GO 15.547,9         18.723,4         29.645,2         29.645,2         40.092,5         46.206,8         45.220,1         52.727,2         62.017,7         67.463,5         

DF -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

SUDESTE 304.920,2        329.204,2        392.605,7        395.094,4        419.857,7        423.799,5        362.089,9        387.228,3        439.343,0        421.926,6        

MG 27.557,1         33.558,0         44.120,0         41.461,4         49.923,4         56.013,6         50.241,8         51.208,0         60.759,5         59.540,5         

ES 4.243,4           3.967,1           4.419,0           4.419,0           4.009,6           3.524,8           4.003,8           3.431,6           3.770,0           4.030,6           

RJ 7.576,4           6.853,5           3.556,3           3.556,3           3.260,0           2.537,8           2.207,9           1.893,8           2.007,6           2.071,8           

SP 265.543,3        284.825,6        340.510,4        345.657,7        362.664,7        361.723,3        305.636,4        330.694,9        372.805,9        356.283,7        

SUL 30.012,8         36.001,0         43.038,3         44.320,1         45.551,3         43.403,1         40.614,6         39.756,4         42.304,2         47.191,3         

PR 28.504,9         34.130,9         42.918,3         44.200,1         45.502,8         43.321,1         40.519,5         39.723,5         42.231,0         47.116,3         

SC 601,7              669,7              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

RS 906,2              1.200,4           120,0              120,0              48,5                82,0                95,1                32,9                73,2                75,0                

NORTE/NORDESTE 57.673,3         64.122,2         69.216,6         65.509,7         61.668,8         63.358,0         66.017,1         55.929,7         56.712,8         59.445,6         
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elétrica, é possível indicar novamente as condições geográficas distintas da 

produção desta gramínea, nas quais, características específicas e períodos 

diferentes de colheita e moagem, são apresentados.  

 
 
6.1.3 Caracterização da biomassa energética 
 
 
 

No contexto da caracterização da biomassa disponível para a indústria 

sucroenergética, todo o material vegetal originado pela fotossíntese pode e deve ser 

ponderado como possível combustível a ser utilizado no processo de geração de 

energia nas formas de calor e eletricidade. Os diversos produtos e subprodutos 

derivados, tais como as florestas, as culturas e os resíduos agrícolas, tanto quanto 

quaisquer outras matérias orgânicas contidas nos rejeitos industriais, são parte do 

universo dos possíveis combustíveis a serem utilizados nos geradores de vapor. A 

energia química acumulada nesta matéria por meio da transformação físico-química 

a nível celular da energia da luz solar pode ser diretamente liberada por meio da 

combustão, ou ser convertida através de diferentes processos em outros produtos 

energéticos de natureza distinta como é o caso do próprio etanol, óleos 

combustíveis e outros. 

Segundo Nogueira e Lora (2002), a biomassa energética agrícola é um dos 

grupos de biocombustíveis provenientes do universo das biomassas energéticas. 

Estas são os biocombustíveis provenientes das plantações não florestais, 

tipicamente originados de colheitas anuais, cujas culturas são selecionadas segundo 

as propriedades de teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, contidos na 

matéria, em função da rota tecnológica a que se destina. Podem ser divididas em 

duas categorias em função da rota tecnológica a que se destina: 

i. Culturas agroenergéticas: utilizando principalmente rotas tecnológicas 

de transformações biológicas e físico-químicas, como fermentação, hidrólise e 

esterificação, empregadas para a produção de combustíveis líquidos, como o etanol, 

o biodiesel e óleos vegetais diversos. O setor sucroenergético, basicamente, tem a 

cultura da cana-de-açúcar como a gerador desta biomassa energética. 

ii. Subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção 

animal: uma expressiva quantidade de subprodutos resultantes das atividades 

agrícolas, agroindustriais e da produção animal é tratada como resíduo, porém 
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possui potencial energético importante, que varia segundo a rota tecnológica 

empregada, que pode variar desde a transformação termoquímica, com combustão 

direta, pirólise ou gaseificação, passando pelas transformações biológicas e físico-

químicas, incluindo a digestão anaeróbica. O bagaço e a palha da cana-de-açúcar 

são exemplos deste subgrupo. 

Os principais resíduos agroindustrial e agrícola disponíveis para a geração 

elétrica por meio do setor sucroenergético são o bagaço e a palha (folhas e 

ponteiros) da cana-de-açúcar. Para o dimensionamento da geração adicional, torna-

se necessário o conhecimento sobre o potencial energético, a disponibilidade, o 

poder calorífico e a composição físico-químico destes resíduos lignocelulósicos. 

 
 
6.1.3.1 Caracterização física 
 
 
 

A cana-de-açúcar é composta por colmo, folhas e ponteiro. O colmo origina 

e produz o caldo que é extraído a partir da moagem (ou processo de difusão, 

dependendo da tecnologia empregada). O resíduo ou subproduto da extração do 

caldo é o chamado bagaço de cana. O que não é colmo na cana-de-açúcar, após 

processamento é denominado por palha de cana. Cabe ressaltar, esta denominação 

é válida desde o momento em que a cana é cortada no campo. Assim sendo, a 

palha é basicamente composta por folhas e ponteiros. 

Para que uma substância seja considerada um combustível industrial, 

geralmente, é necessário que esteja disponível em grandes quantidades, possua 

relação de custo e benefício aceitável e que seja aplicável ao processo industrial em 

consideração (CARVALHO; MCQUAY, 2007).  

O conteúdo de fibra na cana-de-açúcar depende dos cultivares particulares 

utilizados em cada lavoura, de cada usina. De maneira geral varia ao redor de 15 % 

para as variedades comuns utilizadas pelo setor. Em termos de potencial energético, 

mais da metade (dois terços) da energia contida na cana está sob a forma de 

bagaço e palha (PALACIO, 2010).  A partir destes fatores, em concomitância com a 

questão de que este resíduo é utilizado como combustível para o processo industrial 

propriamente dito, é possível afirmar que o bagaço e a palha são combustíveis 

industriais segundo o conceito de Carvalho e McQuay (2007). 
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Hofsetz e Silva (2012) calcularam a porcentagem de bagaço de cana 

produzido a partir dos dados de produção de cana-de-açúcar fornecidos por diversas 

fontes governamentais. O resultado obtido foi de cerca de 28 % do total de cana 

processada resultava em bagaço para as safras de 1999/2000 à safra de 2012/2013 

com 50 % de umidade em sua constituição. 

Um documento que sumariza todos os resultados de um projeto conduzido 

de 1997 a 2005 com o intuito de avaliar e desenvolver a tecnologia para a utilização 

de resíduos da cana-de-açúcar, mostra que apesar da variação da quantidade de 

palha por tonelada de cana ser relativamente grande e sua baixa correlação com as 

variedades utilizadas nos experimentos, um número médio seguro de 140 kg de 

massa seca por tonelada de cana pode ser utilizado com o intuito de se estimar o 

potencial de biomassa residual disponível para geração termelétrica (HASSUANI, 

2005).  

O resultado de 140 kg de massa seca por tonelada de cana é utilizado para 

estudos com a finalidade de estimar a capacidade de geração de energia elétrica por 

meio das usinas sucroenergéticas (MACEDO, 2001). 

Ainda, segundo Viana (2011) a biomassa da cana poderá ser utilizada para 

processos de conversão termoquímica para formar carvão vegetal e, posterior, 

liberação de biogás e bio-óleos. As características físicas de umidade e de 

granulação dos resíduos agroindustriais da biomassa sucroenergética são 

importantes para a aplicação de queima direta, entretanto, outras características 

como a composição lignocelulósica homogênea (celulose, hemiceluloses e lignina), 

processamento (triturado e lavado) e disponibilidade (abundância e estocagem), 

tornam esta matéria-prima uma importante opção para a hidrólise enzimática ou 

química. 

 
 
6.1.3.2 Calor útil disponível 
 
 
 

Com o intuito de se obter o calor útil de um combustível que será 

disponibilizado à um sistema de combustão, faz-se necessário o conhecimento de, 

entre outras variáveis da combustão, o poder calorífico. 

O poder calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor 

que é produzido a partir da combustão completa de uma unidade mensurável do 



84 
 

combustível em análise. O chamado poder calorífico superior é definido a partir da 

quantidade de calor produzido pela combustão completa de uma unidade 

mensurável de combustível quando todos os produtos da combustão são resfriados 

à temperatura inicial antes da reação de combustão (o vapor de água formado 

durante a combustão é condensado). O chamado poder calorífico inferior é definido 

a partir da subtração do calor latente de vaporização do vapor de água formado pela 

combustão da unidade de combustível. 

O calor da queima de um combustível geralmente é medido com uma bomba 

calorimétrica. Entretanto, também poder ser calculado a partir da diferença entre o 

calor de formação (entalpia) dos produtos e reagentes. De maneira prática, o poder 

calorífico superior é experimentalmente determinado a partir da combustão 

estequiométrica entre a mistura do combustível com o oxidante (oxigênio neste 

contexto) em um recipiente com a temperatura inicial determinada. Após completa a 

reação, o recipiente é resfriado a temperatura inicial e o poder calorífico superior é 

determinado como o calor liberado pela queima nessas condições. Quando o 

resfriamento é parado a uma temperatura superior a inicial, como por exemplo 

160 °C (escolha arbitrária), apenas parte do calor da reação é recuperado, obtendo-

se o poder calorífico inferior. A maioria dos processos industriais tem os produtos de 

combustão liberados a temperaturas na qual a água contida está em sua forma de 

vapor. Diversas são as questões, dentre elas, as próprias características dos 

equipamentos empregados. 

Na literatura, diferentes equações têm sido propostas para o cálculo do 

poder calorífico do bagaço de cana-de-açúcar. Palacio (2010) elaborou uma tabela 

com equações mais comuns para o cálculo do poder calorífico inferior (PCI) a partir 

do conhecimento de teor de sacarose, cinzas e umidade. Outras equações bastante 

difundidas para o cálculo do poder calorífico inferior e superior, respectivamente, são 

as de Doat (GONÇALVES, 2006) e de Dulong (WOODRUFF; LAMMERS; 

LAMMERS, 2012). A primeira, Equação 6.1, relaciona o poder calorífico inferior a 

partir do poder calorífico superior obtido por meio de análises laboratoriais. Nesta 

Equação 6.1, apenas a porcentagem de hidrogênio elementar é necessária para a 

estimativa. Por esta razão é necessário o correto dimensionamento do teor de 

hidrogênio da amostra do combustível em análise para se obter resultados 

adequados.  
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PCI = PCS - 600 x 9 H / 100 (Eq. 6.1) 

Onde: 

PCS = poder calorífico superior [kcal/kg] 

PCI = poder calorífico inferior [kcal/kg] 

H = porcentagem de hidrogênio em massa da amostra [adimensional, m/m] 

 

A segunda, Equação 6.2, é bastante utilizada quando as porcentagens de 

carbono, hidrogênio e enxofre de combustíveis sólidos são conhecidas. 

 

PCS = 8.070 (C) + 34.550 (H - O/8) + 2.248 (S) (Eq. 6.2) 

Onde: 

PCS = poder calorífico superior [kcal/kg] 

C = porcentagem de carbono em massa da amostra [adimensional, kg/kg] 

H = porcentagem de hidrogênio em massa da amostra [adimensional, kg/kg] 

S = porcentagem de enxofre em massa da amostra [adimensional, kg/kg] 

 

De maneira geral a indústria de bens de capital utiliza como referência o 

poder calorífico inferior da ordem de 1.800 kcal/kg em referência a base seca e de 

2.300 kcal/kg em referência a base úmida com 50 % de umidade. A título de 

exemplificar valores obtidos em trabalhos anteriores, a média do poder calorífico 

superior obtido por um total de 54 amostras provenientes de diferentes métodos e 

aplicações é de 18,1 MJ/kg de bagaço de cana-de-açúcar, ou seja, 2.320 kcal/kg em 

referência a base úmida de 50,2 % de umidade. Para a determinação do poder 

calorífico superior geralmente se utiliza o procedimento da American Society for 

Testing and Materials ASTM D2015 (HASSUANI, 2005). 

O poder calorífico superior apresentado pela palha é similar, ou ligeiramente 

maior que o poder calorífico superior do bagaço, uma vez que o teor de lignina são 

próximos. A média obtida para a palha advinda do varietal SP80-1812 foi de 

3.976 kcal/kg e 3.985 kcal/kg para a média do poder calorífico superior do bagaço 

(VIANA, 2011). Entretanto, a umidade geralmente é bastante inferior, chegando a 

médias de 13,5 % de umidade para folhas secas contidas na palha 

(HASSUANI, 2005). A indústria de bens de capital, com a finalidade de 

dimensionamento de muitos equipamentos, utiliza a média de 15% de umidade para 

a palha de cana-de-açúcar. 
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6.1.3.3 Caracterização química 
 
 
 

Os principais resíduos agroindustrial e agrícola, bagaço e palha de cana-de-

açúcar, respectivamente, têm sua composição química determinada por diversos 

fatores, dentre eles o tipo de cana, o tipo de solo, as técnicas de preparo, manuseio 

e colheita (SILVA, GOMES e ALSINA; 2007). 

A caracterização do bagaço e da palha de cana-de-açúcar utilizada em 

gaseificadores e geradores de vapor convencionalmente utilizados consiste de uma 

série de análises bem estabelecidas segundo a American Society for Testing and 

Materials (ASTM) conhecidas como análise próxima ou imediata, análise última e 

análise mineral e poder calorífico última (TEIXEIRA; LORA, 2004).  

Segundo Francisco (2012) a composição química elementar é a 

característica técnica mais relevante de um combustível, sendo a base para análise 

dos processos de combustão (cálculos de massa e volumes de ar teórico, 

quantidades de gases gerados, etc). A composição química elementar de uma 

amostra de combustível é definida como a fração mássica ou volumétrica dos 

elementos químicos carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio, nitrogênio, cinzas e 

umidade. 

Os resultados determinados pelas análises são bastante confiáveis desde 

que realizados conforme orientação proposta pelas normas internacionais, como por 

exemplo os experimentos propostos pela ASTM. Para tais procedimentos é 

necessário controle laboratorial, bem como equipamentos específicos. 

Para realizar a análise próxima as normas ASTM D3172 – 3175 são 

utilizadas avaliando o teor de carbono fixo, umidade, cinzas e material volátil de um 

combustível, respectivamente. Na análise última as frações em massa com a 

composição de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e cloro são 

determinadas por meio dos procedimentos ASTM D3176 – 3179. Os procedimentos 

ASTM D3682 e ASTM D2795 permitem obter as frações mássicas dos óxidos de 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, alumínio, cobre, zinco, manganês e sódio 

(HASSUANI, 2005). 

Ainda, segundo Hassuani (2005), algumas modificações devem ser 

realizadas para adaptação destes métodos ao combustível resíduos de 
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processamento de cana-de-açúcar, pois estes procedimentos foram desenvolvidos 

para análises de carvão mineral. 

Na Tabela 6.3 são apresentadas composições químicas elementares do 

bagaço de cana em fração mássica (GARCIA, 2002). 

 

Tabela 6.3 – Exemplos de composição elementar do bagaço de cana 

 Valsechi N. Dert Tromp Hugot V. M. Davies 
Elemento [% kg/kg] [% kg/kg] [% kg/kg] [% kg/kg] [% kg/kg] [% kg/kg] 

Carbono 47,0 46,5 44,0 47,0 47,5 47,9 

Hidrogênio 6,5 6,5 6,0 6,5 6,1 6,7 

Oxigênio 45,0 46,0 48,0 44,0 44,4 45,4 

Cinzas 1,5 1,0 2,0 2,5 2,0 - 

Fonte: Adaptado de Garcia (2002) 

 

A Tabela 6.4 apresenta as composições químicas elementares médias 

obtidas utilizando os procedimentos descritos por Hassuani (2005) tanto para análise 

próxima quanto última. 

 

Tabela 6.4 – Média dos resultados de folhas secas, folhas verdes, ponteiros e bagaço de cana 

Elemento 
[base seca] 

Folhas Folhas 
Ponteiros Bagaço 

Secas Verdes 

Umidade 13,5 67,7 82,3 50,2 

Cinzas 3,9 3,7 4,3 2,2 

Carbono fixo 11,6 15,7 16,4 18,0 

Material volátil 84,5 80,6 79,3 79,9 

Carbono 46,2 45,7 43,9 44,6 

Hidrogênio 6,2 6,2 6,1 5,8 

Nitrogênio 0,5 1,0 0,8 0,6 

Oxigênio 43,0 42,8 44,0 44,5 

Enxofre 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cloro 0,1 0,4 0,7 0,02 

Fonte: Adaptado de Hassuani (2005) 
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6.1.3.4 Disponibilidade 
 
 
 

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) disponibiliza séries 

históricas de área plantada, produtividade e produção de cana-de-açúcar como 

anteriormente discutido. Para analisar a disponibilidade de combustível a fim de 

gerar eletricidade nas usinas sucroenergéticas, faz-se necessário verificar qual o 

percentual deste combustível (bagaço de cana-de-açúcar, exclusivamente) que é 

produzido nas usinas e que é de fato utilizado na geração elétrica. Outros fins para o 

bagaço de cana têm sido desenvolvidos a partir do amadurecimento desta cadeia de 

produção. Alguns setores industriais apresentou um crescimento considerável na 

utilização desta biomassa como matéria prima para seus processos, como é o caso 

da substituição parcial da madeira na fabricação de chapas de compensados, da 

indústria de papel e celulose (pode servir como matéria-prima principal), 

suplementação animal, fabricação de resinas e óleos, dentre outros (PALACIO, 

2010). 

Em Hassuani (2005) são apresentadas três rotas tecnológicas para a 

recuperação de palha do campo, as quais pressupõem que diferentes quantidades 

desta biomassa podem ser recuperadas, transportadas e disponibilizadas nas usinas 

para a geração adicional. Este potencial é dependente de diversos fatores 

agronômicos e industriais, entretanto, neste trabalho, ater-se-á às rotas descritas e o 

potencial percentual de recuperação estritamente informado. 

Segundo Hassuani (2005), as três alternativas de rotas para a recuperação 

de palha de cana-de-açúcar podem ser sumariamente descritas como: 

 

1) A palha é enfardada no campo após a colheita mecanizada sem queima 

e transportada à usina, onde é dilacerada. 

 

2) A colheita mecanizada se realiza no campo sem queima, com o 

equipamento operando com os ventiladores de limpeza, primário e 

secundário, desligados e a palha é carregada e transportada à usina 

juntamente com os colmos da cana-de-açúcar onde se realiza um 

processo da separação da palha/colmo em uma estação de limpeza a 

seco. 



89 
 

 

3)  A colheita mecanizada se realiza no campo sem queima, com o 

equipamento operando com o ventilador de limpeza secundário desligado 

e o primário ajustado a uma rotação conveniente, resultando em uma 

limpeza parcial, deixando uma cobertura delgada de palha sobre o solo, 

e o restante da palha é carregada e transportada à usina juntamente com 

os colmos da cana-de-açúcar onde se realiza um processo da separação 

da palha/colmo em uma estação de limpeza a seco. 

 

A Tabela 6.5 apresenta a porcentagem de palha entregue na usina pelos 

três diferentes métodos que permite a disponibilização deste combustível para 

serem queimados nos geradores de vapor das usinas ou disponibilizados para os 

gaseificadores. 

 

Tabela 6.5 – Proporção de palha entregue na usina 

 Caso padrão 

[%] 

Alternativa 1 

[%] 

Alternativa 2 

[%] 

Alternativa 3 

[%] 

Transportada com os colmos 24,3 24,3 94,5 70,8 

Depositada sobre o solo (colheita) 75,7 75,7 5,5 29,2 

Enfardada - 63,6 - - 

Remanescente no campo 75,7 12,1 5,5 29,2 

Total entregue à usina 24,3 87,9 94,5 70,8 

Fonte: Adaptado de Hassuani (2005) 

 

A partir dos estudos desenvolvidos pela Conab (2011), bem como Hofsetz e 

Silva (2012), foi demonstrado que cerca de 90 a 95 % do bagaço de cana produzido 

nas unidades industriais brasileiras é destinado a geração de vapor no próprio 

ambiente em que é produzido. Em um outro trabalho que realizou um balanço de 

massa da biomassa de cana em Cuba, demonstrou que cerca de 90 % deste 

material realmente chega às usinas de fato (LARSON; WILLIAMS; LEAL, 2001). No 

contexto deste trabalho, será utilizada a percentagem de 90 % do total de bagaço de 

cana produzido como constante de disponibilidade de combustível para a geração 

termelétrica, ou seja, apenas 10 % será destinado a outros usos que não seja a 

geração de energia (parte é destinada a outros usos, como anteriormente descrito). 

Segundo a Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA/AGE – (2015a), a expansão de um dos produtos 
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mais dinâmicos do agronegócio brasileiro deverá ocorrer também por meio da 

destinação de área de plantio e relativo aumento de produtividade. A expansão da 

cana-de-açúcar deverá ocorrer pela incorporação de áreas novas, áreas de 

pastagens naturais e também pela substituição de outras lavouras que deverão 

ceder área. Ainda segundo MAPA/AGE (2015a), a lavoura de cana-de-açúcar 

deverá ser a segunda que mais se expandirá em termos de área de produção na 

próxima década, com cerca de 2,3 milhões de hectares adicionais. 

Cabe ressaltar que a MAPA/AGE tem entre as metas estabelecidas para 

2015, garantir maior efetividade na formulação e implementação das políticas 

públicas para o agronegócio e o fortalecimento e harmonização do setor, de maneira 

que um dos objetivos estratégicos que compõe o Plano Estratégico do Ministério é a 

ampliação da participação da agroenergia na matriz energética do país. Estes 

objetivos estratégicos são fomentados a partir da conciliação de políticas públicas 

com as demandas do agronegócio visando melhorar a competitividade do setor 

(MAPA/AGE, 2015b). 

A produtividade média prevista para a cana-de-açúcar no Brasil para a safra 

2024/2025 é de 74,3 toneladas por hectare. A produtividade média para a safra de 

2014/2015 é de 68,6 toneladas por hectare. A produtividade média é considerada 

baixa por consultorias especializadas, de maneira a manter o viés conservador das 

projeções, até porque é possível que a expansão do produto em outros estados 

emergentes ocorra a partir de rendimentos iniciais mais baixos devido aos padrões 

de terra e tecnologia (MAPA/AGE, 2015a). 

A Figura 6.6 apresenta as projeções de produção de cana-de-açúcar sob a 

ótica da expansão anteriormente citada. São apresentadas as curvas com a 

projeção estimada pelo MAPA/AGE (2015a) e os cenários otimista e pessimista. É 

esperado que a produção alcance o patamar de cerca de 850 milhões de toneladas 

de cana-de-açúcar na safra de 2024/25.  

Segundo o MAPA/AGE (2015a), as projeções foram realizadas a partir de 

modelos mais conservadores e não aqueles que tinham vieses arrojados de 

crescimento. Tais projeções são acompanhadas por intervalos de previsão que se 

tornam mais amplos com o tempo, pois a maior amplitude desses intervalos reflete o 

maior grau de incerteza associado a previsões distantes do último ano da série 

utilizada como base para a projeção. Em geral, o período constituído de base para 

as projeções abrange 20 anos, partindo do período básico de referência de 1994. O 
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período de relativa estabilização econômica permitiu, desde a data de referência, 

menor grau de incertezas nas variáveis analisadas, uma vez que os modelos 

econométricos de séries temporais utilizados foram escolhidos a partir de cinco 

critérios: coerência dos resultados obtidos, comparações internacionais dos dados 

de produção, consumo, exportação, importação e comércio dos países e do mundo, 

tendência passada dos dados simulados pela própria assessoria, potencial de 

crescimento e consulta a especialistas. 

 

 

Figura 6.6 – Projeção de produção – cana-de-açúcar – Brasil 2014/15 a 2024/25 
Fonte: Adaptado de MAPA/AGE (2015a) 

 
 

6.2 A CONVERSÃO DA BIOMASSA ENERGÉTICA 

 
 
 

A biomassa energética pode ser convertida a partir de uma grande 

variedade de produtos energéticos. Estes produtos são encontrados nos três 

estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso). A partir destes produtos 

energéticos gera-se calor e energia elétrica (constituintes da cogeração). As 

principais rotas tecnológicas de conversão de biomassa energética disponíveis são a 

conversão termoquímica (que inclui a combustão direta, a gaseificação e a pirólise), 

a conversão bioquímica (que inclui a digestão anaeróbica, a fermentação/destilação 

e a hidrólise) e a conversão físico-química (que inclui a compressão, extração e 

esterificação). 
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No que tange a geração de calor e de energia elétrica nas centrais 

termelétricas, as rotas de conversão termoquímica com a tecnologia da combustão 

direta que é aplicada e tem um mercado relativamente desenvolvido, tanto na esfera 

nacional quanto internacional, e a gaseificação e a pirólise em grandes potências 

são as mais empregadas. Contudo a segunda, ainda se apresenta em um estágio de 

demonstração. Quando o intuito é gerar calor, a combustão é a rota mais natural. 

Por outro lado, se eletricidade deve ser produzida com elevada eficiência, a 

gaseificação e a pirólise ocupam espaço promissor no portfólio das rotas 

tecnológicas de geração de energia termoelétrica (BANG; ROKNI, 2010; 

AHRENFELDT et al., 2013; BIZZO et al., 2014; HEIDENREICH; FOSCOLO, 2015). 

 
 
6.2.1 Conversão termoquímica de combustíveis sólidos 
 
 
 

Segundo Bhaskar e Pandey (2015), a conversão termoquímica de 

combustíveis sólidos, em especial a conversão da biomassa, pode ser realizada 

principalmente pelos processos de combustão direta, gaseificação e pirólise. O 

primeiro processo se caracteriza pelo fornecimento de oxigênio em quantidade 

suficiente para que haja a reação completa dos compostos da biomassa. O segundo 

e o terceiro, caracterizam-se, respectivamente, pela ausência parcial e total de 

oxigênio para que as ligações químicas do combustível sejam desfeitas, permitindo 

a formação de compostos intermediários parcialmente voláteis. Posteriormente, 

esses compostos intermediários sofrem uma segunda decomposição termoquímica 

para formar produtos voláteis ou passam por reações de polimerização, resultando 

em produtos de alto peso molecular, como o carvão. As reações de degradação 

térmica também podem gerar gases, como o monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, metano e hidrogênio (MORF, 2001). 

Os resíduos sólidos de processamento agroindustrial da cana-de-açúcar são 

alguns dos principais constituintes da matriz de biomassa sólida combustível 

empregável como fonte de geração termelétrica, sendo seu principal emprego em 

sistemas de geração de vapor industrial em ciclos de cogeração ou não. Os resíduos 

sólidos de processamento agrícola da cana-de-açúcar também constituem a matriz 

de biomassa disponível, uma vez que são empregados métodos que permitem sua 
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utilização para a geração de energia termelétrica em grande escala (DEEPCHAND; 

BAGUANT, 1985). 

A combustão destes combustíveis ocorre em câmaras de combustão 

específicas, pois as características do processo de combustão de sólidos são 

bastante diversas das dos combustíveis líquidos e dos gasosos. Para a conversão 

de seu potencial energético em energia útil na geração de energia elétrica em média 

e grande escalas, as principais tecnologias aplicáveis são os ciclos Rankine, 

compostos por caldeiras e turbinas a vapor em variados arranjos, e gaseificadores 

com emprego dos ciclos Brayton (turbinas a gás) e ciclos combinados 

(BRIDGWATER, 1995). 

Os combustíveis sólidos são constituídos por variáveis físicas e químicas 

que caracterizam e são típicas a cada amostra. Basicamente, a reação química do 

comburente, oxigênio, com materiais combustíveis caracteriza-se por uma reação 

química exotérmica liberando luz e calor. O ato da combustão consiste em três fases 

relativamente distintas, mas que se sobrepõem: fase de pré-aquecimento, quando o 

combustível não queimado é esquentado até o seu ponto de fulgor e depois para 

seu ponto de combustão. Gases inflamáveis começam a ser envolvidos em um 

processo similar à destilação seca; a fase de destilação ou fase gasosa, quando a 

mistura dos gases inflamáveis com oxigênio sofre ignição, energia é produzida em 

forma de calor e luz; a fase de carvão ou fase sólida, quando a saída de gases 

inflamáveis é muito pouca para a presença persistente de chama, e o combustível 

carbonizado queima lentamente. Geralmente fica incandescente e depois continua a 

arder sem chama (KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). 

 Segundo Bain (1998), dentre outros métodos, a queima pode ser realizada 

em equipamentos onde o sólido permanece em uma grelha, ou é pulverizado em 

suspensão ou então, se mantém em suspensão em um leito fluidizado, ou alguma 

combinação dessas, de acordo com o comportamento dinâmico das partículas 

sujeitas ao fluxo gasoso no interior da câmara de combustão. Outra forma de utilizar 

a energia do combustível sólido é gaseificá-lo em uma etapa precedente à 

combustão propriamente dita. A gaseificação é a conversão de qualquer combustível 

sólido ou líquido em um gás energético através da oxidação parcial a temperatura 

elevada. Esta conversão pode ser realizada em vários tipos de reatores, chamados 

gaseificadores. A gaseificação tem sido intensamente estudada nos últimos 40 anos, 
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sendo que diversos autores como Bain (2004), Warnecke (2000), bem como 

Natarajan, Nordin e Rao (1998) realizaram revisões detalhadas sobre o tópico. 

 

6.2.1.1 Combustão de sólidos em grelhas 
 
 
 

A combustão de sólidos em superfícies de grelhas é caracterizada pela 

queima dos combustíveis sólidos por camadas, partindo da mais externa a mais 

interna do elemento de massa a sofrer combustão. As grelhas foram os primeiros 

sistemas de combustão utilizados para combustíveis sólidos. Atualmente, estes 

sistemas são empregados para a queima de resíduos de lixo e determinadas 

biomassas, como por exemplo, o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, além de 

outros combustíveis como o carvão (KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). 

O processo de combustão de um composto orgânico sólido típico do setor 

sucroenergético ocorre basicamente através de cinco fases: aquecimento, pirólise, 

ignição, propagação e extinção. Quando o combustível sólido troca calor por 

convecção e radiação com os gases quentes ao seu redor e se aquece juntamente 

com o ar atmosférico, que é inserido nas fornalhas dos geradores de vapor a uma 

temperatura adequada, a massa combustível inicia o processo de decomposição 

térmica (pirólise), no qual há a formação de gases combustíveis ou de líquidos que 

produzem vapores inflamáveis. Posteriormente, há ignição e liberação de radiação e 

gases quentes (pluma de convecção) que trocam calor e produzem vapor nas 

caldeiras. 

Diversas são as características dos equipamentos e as variáveis que 

influenciam na combustão de sólidos em grelhas (YIN, ROSENDAHL e KAER, 

2008), como por exemplo: 

a. As tecnologias de combustores equipados com grelhas e que são 

comercialmente empregadas para a combustão de biomassa do setor 

sucroenergético são as tecnologias para as grelhas estacionárias: vibratória, 

basculante, flat pinhole, dentre outras e as grelhas móveis: esteira contínua e 

“reciprocante” ou oscilante. Cada tecnologia permite uma eficiência na combustão, 

pois facilita ou dificulta os componentes necessários para a combustão (combustível, 

comburente, contato, temperatura, viabilidade da reação química, etc.); 
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b. Características físico-químicas do combustível, principalmente 

granulometria e constituintes elementares. O combustível poderá ser apenas 

inserido na fornalha por meio gravitacional (na qual o combustível é inserido 

continuamente de um lado da superfície da grelha, passando horizontalmente 

através da grelha enquanto queima) ou espargido através do insuflamento de gases 

de combustão ou ar atmosférico conforme a necessidade para correta distribuição 

do combustível sobre a grelha. Os constituintes elementares podem favorecer a 

queima ou não, sendo necessária adequada análise para o dimensionamento do 

sistema de geração de vapor; 

c. Relação de ar direcionado à grelha e as partes superiores da fornalha. 

Varia conforme comportamento de queima dos combustíveis, sendo que quão maior 

o percentual de queima sobre a grelha, ou seja, quanto maior a liberação de calor 

sobre a grelha, mais nobre os materiais devem ser ou a definição do projeto do 

layout deve mitigar o sobreaquecimento a partir de outras considerações; 

d. Decisão de projeto para pré-aquecer ou não o ar para os sistemas de 

ar primário e secundário devem considerar também os objetivos de máxima 

recuperação de calor, aliado a questões econômicas (por exemplo, redução de 

chances de formação de ácido na parte traseira da caldeira), ambientais (por 

exemplo, melhor queima de hidrocarbonetos e reação completa do CO); 

e. Relação estequiométrica de combustão nas zonas da fornalha; 

f. Temperaturas ao longo das zonas da fornalha; 

g. Velocidades dos gases ao longo do fluxo de gases; 

h. Elementos que compõem o sistema de remoção de cinzas ou resíduos; 

dentre outras. 

Na indústria do setor sucroenergético as grelhas mais utilizadas para a 

geração de vapor em ciclos de cogeração direcionadas para potência são as flat 

pinhole e as rotativas, apresentadas nas Figuras 6.7 e 6.8. Estas últimas possuem a 

vantagem de controlar a eliminação de cinzas de maneira contínua e maior controle 

de queima de combustível sólido. 
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Figura 6.7 – Representação para geração de vapor utilizando grelha flat pinhole 
Fonte: Adaptado de HPB Energia (2015c) 
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Figura 6.8 – Representação para geração de vapor utilizando grelha rotativa 

Fonte: Adaptado de HPB Energia (2015b) 
 
 

 
6.2.1.2 Combustão de sólidos pulverizados em suspensão 
 
 
 

A combustão de sólidos pulverizados em suspensão ocorre por meio da 

adição do combustível tratado ao fluxo de gases na fornalha do gerador de vapor. 

Caracteriza-se pela rápida queima dos particulados cuja granulometria deve ser 

previamente projetada para se obter uma condição operacional adequada (KITTO; 

STULTZ (Ed.), 2005). 

A biomassa em sua forma de combustível pulverizada pode ser queimada de 

maneira análoga ao carvão, exceto pela menor carbonização. Diferentes 

modelagens e queimas foram realizadas a partir de biomassas pulverizadas, como 
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por exemplo, pó de serra, palha, dentre outras (KOSTAMO, 2000 e PETERSEN; 

HANSENS, 1995). 

O processo de combustão é formado basicamente pelo movimento das 

partículas de maneira a formar ciclones dentro da câmara de combustão, queimando 

por meio dos estágios de aquecimento e secagem, emissão de voláteis, combustão 

dos voláteis e combustão do carbono fixo. Estas caldeiras, apesar de serem 

projetadas para queima em suspensão, têm em seu projeto uma grelha para queima 

de partículas maiores e um sistema de remoção de cinzas para evitar paradas que 

tornem o funcionamento insustentável (KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). 

Segundo Williams, Pourkashanian e Jones (2000), a combustão de carvão 

pulverizado em suspensão foi a invenção, em 1890, que permitiu o aumento 

substancial de desempenho dos combustores. O aumento da taxa de reação das 

pequenas partículas de carvão pulverizado resultou no aumento das temperaturas 

médias, como consequência, houve o aumento da intensidade de combustão 

(aumento da taxa de inserção de combustível dentro da câmara de combustão) e 

das taxas de transferência de calor comparadas as antigas tecnologias de queima 

sobre leitos fixos (grelhas, por exemplo). Devido à sua vasta utilização na geração 

de energia, a combustão do carvão pulverizado tem atraído grande atividade de 

pesquisa e se desenvolvido tecnologicamente como resultado. A Figura 6.9 

apresenta um modelo típico de gerador de vapor de carvão pulverizado em seu 

estado da arte. 

A queima por meio de combustível pulverizado foi largamente utilizada na 

indústria utilizando carvão, principalmente nos Estados Unidos da América. O carvão 

possui características inerentes a sua constituição elementar que permite combustão 

controlada nestes tipos de fornalhas (JAAK; KOPPEJAN, 1995). Já a biomassa 

proveniente da cana-de-açúcar, que pode variar bruscamente em termos de 

umidade e fluxo de combustível, tem sua operação dificultada quando o tratamento 

do combustível não é adequado (HASSUANI, 2005). 
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Figura 6.9 – Gerador de vapor B&W - estado da arte 600C (1112F) USC 
Fonte: Adaptado de Weitzel (2013) 

 

 

6.2.1.3 Combustão de sólidos em leitos fluidizados 
 
 
 

A combustão de sólidos em leitos fluidizados tem como alguns de seus 

muitos benefícios a flexibilidade de queima de diversos combustíveis e a habilidade 

de queimar combustíveis como biomassas de baixo poder calorífico, baixo material 

volátil, alta umidade ou outras características desafiadoras.  

O processo de fluidificação induz um fluxo ascendente de gás por meio do 

qual as partículas são carregadas até determinadas alturas na câmara de 

combustão. Com velocidades de gás suficientemente altas, a massa de gás e 

sólidos exibe propriedades similares às dos líquidos, recebendo o nome de leito 

fluidizado. Para ilustrar este processo, suponha uma fornalha com suprimento de ar 

primário por meio da câmara plenum com um sistema que distribui e promove um 
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fluxo ascendente de ar através do leito composto por areia ou outro material 

granulado. Se uma quantidade de ar fluir sobre o distribuidor de ar contra a areia, 

este ar passará através das frações de vazio entre a massa imóvel de material inerte 

(geralmente areia especificada). Para baixas velocidades, o ar não exerce muita 

força contra as partículas de areia e, portanto, o leito se mantem no lugar, esta 

condição é chamado de leito fixo. Por meio do aumento do fluxo (velocidade ou 

pressão) de ar, o ar começa a exercer maiores forças sobre a areia o que reduzirá 

as forças de contato entre as partículas de areia causadas pela gravidade. 

Aumentando ainda mais o fluxo de ar, as forças de arraste das partículas irão 

eventualmente contrabalancear as forças gravitacionais e as partículas de areia 

serão suspensas pela corrente de ar ascendente. O ponto no qual o leito começa a 

atuar como um fluído é chamado de condição de mínima fluidização e existe um 

aumento de volume não muito significante quando comparado ao leito fixo (PERRY; 

CHILTON, 1973). 

Continuando o aumento do fluxo de ar, o leito fica menos estável, bolhas de 

ar começam a se formar e o leito começa a sofrer pequenas turbulências. Esta 

condição recebe o nome de leito fluidizado borbulhante, na qual o volume ocupado 

pela mistura de ar e sólidos aumenta substancialmente. 

O leito é geralmente pré-aquecido a partir de um queimador externo 

queimando gás natural, óleos combustíveis e, no caso do setor sucroenergético, 

etanol da própria usina. Os gases quentes do queimador de partida é geralmente 

utilizado para aquecer o leito fluidizado até a temperatura de ignição do combustível. 

Para biomassas esta temperatura está em torno de 540 °C ou 1000 °F. A queima 

complementar a partir de queimadores de carga podem prover calor adicional para 

as condições de operação de aquecimento. A partir deste ponto a biomassa é 

introduzida respeitando o limite para a velocidade de aumento de carga (inserção de 

combustível) a partir de combustível sólido (NFPA, 2001). A temperatura de 

operação do leito varia de acordo com as características físico-químicas da 

biomassa a sofrer combustão, geralmente, variando entre 790 °C e 870 °C ou 

1450 °C e 1600 °F (BAIN et al., 1998). 

 A temperatura do leito é conduzida de maneira a obter a combustão 

completa e a necessidade de se manter a temperatura do leito abaixo da 

temperatura de fusão das cinzas provenientes da massa de biomassa queimada. 

Enquanto a biomassa é introduzida dentro do leito, a maioria dos orgânicos 
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vaporizam piroliticamente e são parcialmente queimados no leito. A reação 

exotérmica da combustão provê o calor necessário para manter o leito na 

temperatura adequada e volatilizar a biomassa adicional. A combustão é concluída 

no espaço livre acima do leito, resultando em temperaturas de aproximadamente 

980 °C ou 1.800 °F (BAIN et al., 1998). 

Combustores de leito fluidizado tem a vantagem de permitir ótima mistura de 

combustível com ar de combustão e altas taxas de transferência de calor, resultando 

em condições bastante uniformes de queima. A combustão é bastante eficiente, com 

valores superiores a 99,5 % (HPB ENERGIA, 2015a). 

Ao aumentar mais o fluxo de ar, as bolhas ficam maiores e começam a 

coalescer, formando grandes vazios no leito. Os sólidos estão interconectados em 

grandes grupos de alta concentração. O leito nesta condição recebe o nome de leito 

fluidizado turbulento. Um aumento posterior no fluxo de ar causa o arraste das 

partículas do leito. Se os sólidos são recolhidos, separados do ar e retornados ao 

leito, o material inerte irá recircular, definindo o leito fluidizado circulante. Ao 

contrário do leito fluidizado borbulhante, não existe grandes variações entre as 

regiões de transição da fase densa e da diluída. A concentração dos sólidos 

gradualmente decresce entre as zonas (PERRY; CHILTON, 1973). 

As densidades dos leitos fluidizados circulantes são de cerca de 560 kg/m³ 

enquanto que dos leitos fluidizados borbulhantes são de cerca de 720 kg/m³. Para 

atingir a menor densidade do leito é necessário aumentar as taxas de ar de 1,5 – 

3,7 m/s dos leitos fluidizados borbulhantes para cerca de 9,1 m/s em circulantes. A 

concentração de combustível no leito é geralmente baixa e, no caso de combustíveis 

voláteis como a madeira, a concentração de carbono é próxima de zero. As 

temperaturas do leito fluidizado circulante são mantidas próximas a 870 °C, com o 

intuito de auxiliar na otimização das reações dos elementos do combustível com os 

demais materiais do inventário do leito (BAIN et al., 1998). 

A literatura contempla a eficiência de combustão do bagaço maior que 99 % 

quando o combustor de leito fluidizado estava operando a máxima carga (RAO; 

REDDY, 2008). 

Para a combustão de sólidos em leitos fluidizados estão comercialmente 

disponíveis ao setor sucroenergético as tecnologias de combustores de leitos 

fluidizados borbulhante e circulante. Para as capacidades solicitadas no setor 

sucroenergético brasileiro, majoritariamente, foram ofertados e adquiridos leitos 
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fluidizados borbulhantes (HPB ENERGIA, 2015a). A Figura 6.10 apresenta uma 

representação de exemplo para os combustores de leito fluidizados borbulhantes e 

os principais equipamentos auxiliares utilizados nestes modelos de geradores de 

vapor. 

 

 
Figura 6.10 – Representação para geração de vapor utilizando leito fluidizado borbulhante 

Fonte: Adaptado de HPB Energia (2015a) 
 

 
 
6.2.1.4 Gaseificação de combustíveis sólidos e integração 
 
 
 

Segundo Walter, Souza e Faaij (2005), a competitividade para a produção 

de eletricidade a partir da biomassa irá depender fortemente do desenvolvimento de 

novas tecnologias de conversão e da escala destas plantas de geração. A produção 

de potência a partir da biomassa poderia ser baseada na gaseificação, por exemplo, 

pois turbinas a gás são equipamentos de geração de potência que tem importantes 
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atributos, dentre eles, eficiência térmica razoavelmente alta e custos de investimento 

iniciais que não são afetados pelos efeitos de escala. 

A gaseificação de combustíveis sólidos é uma tecnologia relativamente nova 

que é explorada com o intuito de suprir gás combustível para a produção de 

potência a partir de motores a combustão e turbinas a gás. A introdução desta 

tecnologia no setor sucroenergético poderá ocorrer por meio dos ciclos combinados 

com turbinas a gás, uma vez que os motores a combustão são geralmente utilizados 

para plantas de menor capacidade. 

A gaseificação de biomassa é um processo que converte a biomassa de um 

sólido em um combustível gasoso por meio da oxidação parcial. Uma vez que o 

combustível estiver no estado gasoso, substâncias não desejadas, como por 

exemplo as cinzas, podem ser removidas do gás por meio de diversas técnicas a fim 

de se produzir um gás limpo e de fácil transporte como fonte de energia. 

Quando a biomassa é queimada, seu potencial químico de energia é 

liberado na forma de calor. Oxigênio e ar se combinam com o carbono e o 

hidrogênio da biomassa para produzir gases de dióxido de carbono, água e energia 

térmica. Sob condições normais, quando existe oxigênio suficiente disponível, 

aproximadamente toda a energia química contida na biomassa é convertida em calor 

e o processo recebe o nome de combustão. Entretanto, se o oxigênio disponível for 

reduzido, menos energia é liberada da biomassa e novos gases produtos da reação 

aparecem da combustão incompleta. Estes subprodutos contem energia não 

liberada ou energia potencial química a qual pode ser transportada e utilizada para 

prover energia por outros processos, como por exemplo, a alimentação de 

combustível de uma turbina a gás. Contudo, existe um limiar no qual a adição 

percentual de mais carbono faz com que parte deste carbono se mantenha sem 

reagir, convertendo menos gás, diminuindo a eficiência do processo. Ao se controlar 

a alimentação de oxigênio de maneira a controlar a liberação de calor e a produção 

de novos gases combustíveis, este processo recebe o nome de gaseificação 

(KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). 

O processo de gaseificação ocorre por meio de quatro etapas físico-

químicas, as quais ocorrem em temperaturas diferentes: aquecimento e secagem da 

biomassa, pirólise, redução e combustão. Em um reator, este processo ocorre em 

zonas distintas, sequenciada para cada característica de projeto. Segundo Kitto e 
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Stultz (Ed.) (2005), existem alguns arranjos básicos de gaseificadores, os quais são 

descritos em termos de dois parâmetros:  

1) direção do fluxo do oxidante em relação ao fluxo de gás (sentido 

ascendente, descente e cruzado) 

2) a velocidade relativa dos sólidos (fixo, móvel, fluidizado, arrastado e 

transportado)  

Os leitos fluidizados discutidos anteriormente operam efetivamente a 

pressão atmosférica e são referenciados como combustores de leitos fluidizados 

atmosféricos. Outra definição de combustor são os leitos fluidizados pressurizados, 

consequência direta dos anteriores. O intuito da utilização de gaseificação por meio 

de destes leitos é aumentar a eficiência global da planta (KITTO; STULTZ (Ed.), 

2005). 

Com o intuito de prover informações preliminares para os cálculos com a 

utilização de bagaço de cana-de-açúcar, foi construído um gaseificador de leito 

fluidizado para pesquisas sobre diversas variáveis que deverão ser precisamente 

controladas quando da utilização em larga escala deste tipo de solução. Dentre os 

principais parâmetros medidos e que devem ser avaliados para o bagaço estão a 

granulometria, que se mostrou importante para o controle da eficiência de conversão 

e a taxa de alimentação, que nas aplicações dos gaseificadores industriais requererá 

alimentadores especiais para manter a constância, capacidade e a confiabilidade da 

operação (LORA; SANCHEZ, 1994). 

Walter, Souza e Faaij (2005) comparam cenários computacionais 

alternativos no que tange a queima de biomassa e gás natural em combustão 

conjugada. O primeiro caso apresenta a combustão total de gás natural ou gás de 

síntese proveniente de palha de cana-de-açúcar (modelada a partir das 

características físico-químicas do bagaço). O segundo caso apresenta a combustão 

conjugada dos dois gases em diferentes proporções e o terceiro caso exibe a 

combustão de biomassa somente com o intuito de aumentar a produção de vapor a 

partir de um ciclo combinado. Dentre os resultados das comparações das 

alternativas, observou-se que o gás natural pode ser utilizado de maneira racional a 

fim de permitir transformações graduais e fomentar a transição para a geração de 

energia por meio de ciclos combinados com gaseificação da biomassa, uma vez que 

a queima do gás natural conjugado ao gás de síntese permite a criação de sinergias 

para o desenvolvimento das tecnologias de ciclos combinados com gaseificação em 
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seus estágios iniciais. Ainda afirmam que além de permitir ultrapassar as 

dificuldades no que tange a questões técnicas das primeiras unidades a serem 

instaladas, o aumento do poder calorífico do combustível devido a contribuição do 

gás melhorará a eficiência da planta e, consequentemente, contribuirá para a 

redução dos custos de eletricidade gerada por meio da biomassa (esta redução é, 

em grande parte, devido a economias de escala). Além disso, afirmam que o 

sucesso desta queima conjugada de gás natural e biomassa poderá não somente 

auxiliar na expansão do mercado de gaseificação integrada da biomassa, mas 

também permitir a utilização mais eficiente dos resíduos da cana-de-açúcar para a 

geração de energia elétrica. 

Ahrenfeldt et al. (2013) informa o estado da arte e as perspectivas do futuro 

próximo para a cogeração por meio da gaseificação da biomassa. Apresenta as 

principais características de flexibilidade e eficiência para processos de cogeração 

que incluem a produção de calor e potência (energia elétrica), bem como algumas 

das principais tecnologias de gaseificadores em estudo e em operação, ressaltando 

a utilização de ciclos a vapor com turbinas a gás.  

Estudos demonstram a viabilidade para utilização do bagaço e palha de 

cana-de-açúcar como combustíveis a serem gaseificados. Em estudos realizados 

por diversos órgãos e empresas, foram testados pellets (produto da compressão de 

uma biomassa previamente seca e pulverizada com o objetivo de reduzir suas 

dimensões e concentrar o poder calorífico inerente) e a biomassa como recebida do 

campo. Estes testes comprovaram que a partir de correto pré-tratamento do 

combustível, sistemas gaseificadores podem realizar eficientes reações químicas da 

parte orgânica do combustível e resultar em combustíveis com alta taxa de 

conversão de carbono, com baixa tendência a formação de aglomerados. Os testes 

mostraram que foi possível operar em regime estável permitindo a validação dos 

dados obtidos para o desenvolvimento de escalabilidade. Ainda, nestes testes, 

mostrou-se a viabilidade de se utilizar estes gases em turbinas a gás, necessárias 

para os ciclos Brayton quando integradas ao gaseificador (HASSUANI, 2005). 

A integração do gaseificador à usina permite a produção e o fornecimento de 

vapor e energia elétrica para a planta sucroenergética. Neste arranjo, diferentes 

percentagens de resíduos agrícolas (palha) e de resíduos agroindustriais (bagaço) 

podem ser preparados para a gaseificação. Este gás é adequadamente limpo e 

queimado em turbinas a gás, a qual libera gases quentes provenientes da queima do 
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gás de síntese e que transfere calor em uma caldeira de recuperação de calor 

produzindo vapor a alta pressão e temperatura. Este vapor é então combinado (ou 

não) ao vapor de outras caldeiras convencionais, produzindo potência elétrica, 

mecânica e calor para as demandas da usina. Com o correto dimensionamento e a 

utilização de ciclos combinados de alta eficiência, haverá um excedente energético a 

ser disponibilizado para o grid elétrico. Na entressafra, pode-se utilizar um circuito de 

condensação do vapor da turbina a vapor e efetuar a geração pura com o bagaço 

excedente da planta ou por meio de compra de outros fornecedores. Esta integração 

é comercialmente denominada gaseificação integrada de biomassa com turbina a 

gás ou Biomass Integrated Gasification – Gas Turbine, também conhecido como 

BIG-GT (HASSUANI, 2005). 

 

 
6.3 O PROCESSO DE COMBUSTÃO 
 
 
 

A combustão ou processo de queima é uma reação exotérmica (libera 

energia na forma de luz e calor) entre uma substância combustível e outra 

comburente (geralmente oxigênio para os processos que ocorrem em uma usina 

sucroenergética). Por meio da aplicação das leis que governam a combustão, a 

quantidade de ar teórica necessária para queimar um determinado combustível pode 

ser determinada. Para isso, é necessário o conhecimento da composição do 

combustível. 

A reação de combustão de biomassa, combustível geralmente utilizado nos 

geradores de vapor de uma usina, ocorre por meio da mistura de ar e combustível a 

elevadas temperaturas. O ar oferece o suprimento de oxigênio que se une 

quimicamente ao carbono, hidrogênio e alguns outros poucos elementos que estão 

no combustível para produzir calor e luz. 

Os princípios fundamentais do processo de combustão devem ser 

conhecidos para o correto dimensionamento e operação dos geradores de vapor e 

equipamentos auxiliares. Com o conhecimento destes princípios e suas implicações 

durante as diversas fases de vida destes equipamentos, podem ser estabelecidas 

alta confiabilidade e eficiência. Segundo Woodruff, Lammers e Lammers (2012), 

quatro princípios devem ser avaliados: 
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1) Controle do suprimento de ar. A quantidade de ar requerido depende 

do combustível, do equipamento utilizado para a combustão e das condições de 

operação as quais são determinadas pelas recomendações dos fabricantes. Estas 

são baseadas em testes de desempenho e experiência de operação. Com o intuito 

de se operar estes equipamentos de maneira eficiente é necessário o conhecimento 

da melhor proporção entre combustível e ar, a fim de evitar a perda de energia por 

meio da emissão de gases quentes nas chaminés os quais podem ser gerados pelo 

excesso de ar alto. Ou ainda, a perda de eficiência pode ocorrer pela falta de ar, cuja 

consequência é a queima parcial ou incompleta deste combustível. 

2) Mistura de ar e combustível. Ar e combustível deve ser misturados 

completamente, uma vez que cada partícula deste deve ter contato com o oxigênio 

contido no ar antes que a combustão se inicie. A região de queima deve permitir a 

correta distribuição de ar sobre toda a região com combustível evitando excesso de 

ar em uma parte e falta em outra. 

3) Temperatura necessária para a combustão. Ao nosso redor existem 

diversos materiais combustíveis que estão em contato próximo com o ar e mesmo 

assim não estão queimando. Na verdade, uma reação química está em andamento, 

mas esta é relativamente lenta a ponto de ser denominada não como combustão, 

mas sim oxidação. A corrosão do aço quando exposto à atmosfera é um exemplo 

desta oxidação. 

4) Tempo necessário para a combustão. Suprimento de ar, mistura e 

temperatura determinam a velocidade em que a combustão se processa. Em todos 

os casos uma quantidade considerável de tempo é necessária para o processo. 

Quando o equipamento é operado a excessiva capacidade, o tempo pode ser 

insuficiente para permitir a combustão completa do combustível. Como resultado, 

uma quantidade considerável de não queimados é descarregada da fornalha. Este 

material rejeitado pode estar na forma de combustível sólido ou gasoso.  

Segundo Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003), o processo de 

combustão envolve a oxidação dos constituintes do combustível que são oxidáveis e 

pode, portanto, ser representado por uma equação química. Durante o processo de 

combustão, a massa de cada elemento permanece a mesma. Assim, escrever as 

equações químicas e resolver os problemas que envolvem quantidades dos vários 

constituintes implica, basicamente, na conservação da massa de cada elemento. 
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Uma breve revisão deste assunto, para o caso particular do processo de combustão 

da biomassa combustível será apresentada. 

Considere, inicialmente, a reação do carbono com o oxigênio, descrita 

simplificadamente pela Equação 6.3. 

 

C + O2  CO2 (Eq. 6.3) 

 

Esta equação indica que um mol de carbono reage com um mol de oxigênio 

para formar um mol de dióxido de carbono. Isso também significa que 

aproximadamente 12 kg de carbono reagem com 32 kg de oxigênio para formar 44 

kg de dióxido de carbono. Todas as substancias iniciais, que sofrem o processo de 

combustão, são chamadas reagentes e as substâncias que resultam do processão 

são chamadas produtos. 

A matéria é encontrada na natureza sob as formas sólida, líquida e gasosa. 

A matéria em sua forma sólida, possuem volume e forma definidos. Líquidos 

possuem volume definido, a partir da modelagem de líquidos não compressíveis, e 

forma de acordo com o recipiente que o contém. Gás não possuem forma ou volume 

definidos, assumindo ambos conforme o recipiente que o contém. 

Quando líquidos são aquecidos, certa temperatura é atingida e há formação 

de vapor sobre a superfície. Este vapor está ligeiramente acima do estado líquido. 

Quando este vapor é removido da presença de líquido e aquecido, gás será 

formado. Não existe um ponto exato no qual a substância muda de gás para vapor 

ou de vapor para gás. Essa questão é apenas uma questão de quanto o vapor se 

comporta como um gás. Vapor produzido por fervura de água a pressão atmosférica 

é vapor está logo acima do estado líquido. Por outro lado, o ar pode ser considerado 

um gás porque sob condições normais de pressão e temperatura, esta massa está 

distante do estado líquido em que foi removido (ar líquido). Gases seguem leis de 

comportamento definidas quando sujeitos a mudanças de pressão, temperatura e 

volume. Quanto mais próximo o vapor estiver de um gás, mais próximo o vapor 

seguirá as leis de gases. 

Nos cálculos termodinâmicos (ou seja, nas relações entre calor e outras 

formas de energia), pressão e temperatura devem ser expressos em unidades 

absolutas ao invés de valores manométrico (valores lidos diretamente nos 

manômetros e termômetros). A pressão atmosférica é encontrada a partir da adição 
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da pressão atmosférica local à pressão manométrica auferida. A maioria das 

pressões encontradas no trabalho de combustão estão próximas de zero (zero 

manométrico) e podem ser medidas por um “tubo em U” contendo água. A 

referência zero em graus Celsius foi arbitrariamente escolhida por razões científicas. 

Experimentos provam que o zero absoluto está a aproximadamente 273 °C abaixo 

de zero em um termômetro Celsius. Temperaturas absolutas são expressas em 

“Kelvins” (K). 

As três principais leis que regem o comportamento dos gases podem ser 

definidas, em unidades absolutas, como: 

Temperatura constante. Quando a temperatura de uma determinada 

quantidade de gás é mantida constante, o volume de gás irá variar inversamente 

com a pressão. Esta lei é simplificadamente apresentada na Equação 6.4. 

 

V1 / V2 = P2 / P1 (Eq. 6.4) 

 

Volume constante. Quando o volume de uma determinada massa de gás é 

mantido constante, a pressão irá variar diretamente com a temperatura. Esta lei é 

simplificadamente apresentada na Equação 6.5. 

 

P1 / P2 = T1 / T2 (Eq. 6.5) 

 

Pressão constante. Quando um gás é mantido a pressão constante, o 

volume irá variar diretamente com a temperatura. Esta lei é simplificadamente 

apresentada na Equação 6.6. 

 

V1 / V2 = T1 / T2 (Eq. 6.6) 

 

Nas quais: 

T1 e T2 são, respectivamente, as temperaturas absolutas inicial e final 

P1 e P2 são, respectivamente as pressões absolutas inicial e final. 

V1 e V2 são, respectivamente, os volumes inicial e final. 

 

Nos trabalhos de combustão, a temperatura dos gases varia amplamente. Ar 

entra na fornalha ou aquecedores de ar, por exemplo, a 25 °C é aquecido em 



110 
 

algumas situações acima de 1.500 °C na fornalha, e é finalmente descarregado ao 

ambiente a partir da chaminé entre 120 e 180 °C, ou ainda mais baixa, com a adição 

de lavadores de gases chegando a 65 °C. Ao longo desta variação de temperatura, 

o volume varia porque os gases são mantidos próximo a pressão atmosférica. O 

conhecimento destes fatores é extremamente relevante no que tange ao 

dimensionamento dos equipamentos e partes do gerador de vapor, como por 

exemplo, ventiladores, dutos de ar e gases, câmaras, dentre outros. 

Os aspectos das reações químicas devem ser considerados, bem como os 

físicos anteriormente descritos, uma vez que substâncias são compostas por um ou 

mais elementos químicos. A menor partícula em que um elemento pode ser dividido 

é chamado de átomo. As combinações destes átomos formam moléculas as quais 

são as menores partes de uma substância ou componente. As características de 

uma substância são determinadas pelos átomos que constituem suas moléculas, 

portanto. A combustão da biomassa decorrente do setor sucroenergético é 

decorrente do processo químico envolvendo a reação de, basicamente, dentre 

outras substâncias, carbono, hidrogênio e enxofre com oxigênio. A troca ou 

mudança destes átomos de uma substância para outra ocorrem em proporções 

definidas. Cada átomo de cada elemento tem um número de peso geralmente 

chamado de peso ou massa atômica. Estes pesos são relativos e se referem ao 

oxigênio, o qual tem peso atômico de aproximadamente 16 unidades. O carbono que 

pesa cerca de três quartos do peso do oxigênio, tem peso atômico de 12 unidades. 

No estudo do processo de combustão dos componentes utilizados no setor 

sucroenergético, faz-se necessário o conhecimento das propriedades das principais 

substâncias descritas no Quadro 6.3. 
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 Química Física 

Substância 
Fórmula 

molecular 
Peso 

Atômico* 
Peso 

Molecular* 

Peso 
específico 
[kg/m³]** 

Volume 
específico 
[m³/kg]** 

Poder 
calorífico 
[kcal/kg]** Estado 

Ar - - 29*** 1,201 0,829 - Gás 

Carbono C 12 12 - - 8.083* Sólido 

Dióxido de 

carbono 
CO2 - 44 1,826 0,546 - Gás 

Monóxido 

de carbono 
CO - 28 1,169 0,858 2.421* Gás 

Hidrogênio H2 1 2 0,080 12,019 34.467* Gás 

Nitrogênio N2 14 28 1,169 0,858 - Gás 

Oxigênio O2 16 32 1,330 0,751 - Gás 

Enxofre S2 32 64 - - 2.252* Sólido 

Dióxido de 

enxofre 
SO2 - 64 2,659 0,376 - Gás 

Vapor de 

água**** 
H2O - 18 0,593 1,673 - Vapor 

(*) Valores aproximados 
(**) pressão atmosférica e 20 °C 
(***) Ar é uma mistura de oxigênio e hidrogênio. Este valor é uma média do peso molecular 
geralmente aceita pela indústria 
(****) pressão atmosférica e 100 °C 

Quadro 6.3 – Propriedades físico-químicas de elementos selecionados 
Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

Quando o oxigênio e os elementos combustíveis ou substâncias são 

misturadas em proporções definidas a elevada temperatura sob certas condições 

ideais, formar-se-ão novos compostos (a proporção teórica, sem deficiência ou 

excesso dos elementos ou substâncias em uma reação química, é chamada de 

razão estequiométrica). Desta maneira, um elemento combustível necessita de uma 

certa quantidade de oxigênio para haver a completa combustão. Se oxigênio 

adicional for fornecido (mais do que necessário para a reação de combustão 

completa), o excesso não entrará na reação e passará pela fornalha sem sofrer 

alterações químicas. 

Na maioria dos processos de combustão, o oxigênio é fornecido pelo ar e 

não como oxigênio puro. A composição do ar, em base molar, é aproximadamente 

21 % de oxigênio, 78 % de nitrogênio e 1 % de argônio. Geralmente admite-se que o 

nitrogênio e o argônio não participam das reações químicas (exceto na dissociação 

química). No final da combustão, entretanto, eles estão na mesma temperatura dos 

demais produtos e, portanto, sofrem uma mudança de estado (considerando que a 



112 
 

temperatura final dos produtos não é igual a inicial dos reagentes). É importante 

ressaltar que algumas reações químicas, entre o nitrogênio e o oxigênio, ocorrem 

nas fornalhas dos geradores de vapor (devido as altas temperaturas de reação). Isto 

provoca emissões de óxidos de nitrogênio que estão presentes nos gases das 

chaminés das plantas termoelétricas. 

O argônio e outros gases é normalmente desprezado na solução dos 

problemas de combustão que envolvem o ar. Assume-se a hipótese que o ar é 

considerado como composto por aproximadamente 20,91 % de oxigênio e 79,09 % 

de nitrogênio em base volumétrica e 23,15 % e 76,85 %, respectivamente, em base 

mássica. Esta hipótese conduz à conclusão de que para cada mol de oxigênio estão 

envolvidos 3,762 mols de nitrogênio. 

A partir das reações elementares de combustão das substâncias, é possível 

encontrar a quantidade de combustível, ar, energia, dentre outras variáveis 

necessárias para a geração de calor nas caldeiras, que, posteriormente, permitirá 

calcular a quantidade de energia elétrica produzida pelos turbogeradores, supondo 

que se trate de um ciclo a vapor de Rankine. 

Assim sendo, e retomando a equação de combustão do dióxido de carbono, 

o volume de dióxido de carbono produzido é igual ao volume de oxigênio utilizado. 

Entretanto o dióxido de carbono é mais pesado que o oxigênio. Ainda, para cada 

1 kg de carbono produz-se cerca de 8.080 kcal. Quando o carbono é queimado e 

forma-se monóxido de carbono (CO), a partir de uma reação de combustão 

incompleta, o volume de oxigênio utilizado é apenas metade daquele requerido para 

a queima completa do carbono a dióxido de carbono (CO2). O calor liberado é de 

apenas cerca de 2.420 kcal/kg, aproximadamente um terço quando comparado a 

reação de combustão completa. A perda líquida de 5.660 kcal/kg mostra, portanto, a 

importância da queima completa dos gases antes de saírem da fornalha.  

A partir do Quadro 6.4 é possível verificar que para cada 1 kg de carbono 

queimado são necessários 2,67 kg de oxigênio e produz 3,67 kg de dióxido de 

carbono. 
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Substância carbono 
 

oxigênio 
 

dióxido de carbono 

Estado da matéria sólido + gás  gás 

Volume e equação química C + O2  CO2 

Peso atômico ou molecular 12 + 32  44 

Peso em quilogramas 1 + 2,67  3,67 

Quadro 6.4 – Combustão de carbono em dióxido de carbono 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 

 

No Quadro 6.5 é possível verificar que 2,333 kg de monóxido de carbono 

são produzidos para cada 1kg de carbono que reagem estequiometricamente com 

1,333 kg de oxigênio 

 

Substância carbono 
 

oxigênio 
 

monóxido de carbono 

Estado da matéria sólido + gás  gás 

Volume e equação química 2 C + O2  2 CO 

Peso atômico ou molecular 2 x 12 + 32  56 

Peso em quilogramas 1 + 1,333  2,333 

Quadro 6.5 – Combustão de carbono em monóxido de carbono 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 

 

Na reação mostrada no Quadro 6.6, duas moléculas de monóxido de 

carbono previamente produzida pela combustão incompleta de duas moléculas de 

carbono são combinadas com a quantidade necessária de uma molécula de 

oxigênio para produzir duas moléculas de dióxido de carbono. Portanto, 1 kg de 

carbono produz 3,67 kg de dióxido de carbono não importando se a reação acontece 

em um ou dois passos. A quantidade total de oxigênio necessária, tanto quanto o 

calor liberado por quilograma de carbono, é a mesma para combustão completa em 

ambos os casos. 

 

Substância 
monóxido 
de carbono  

oxigênio 
 

dióxido de carbono 

Estado da matéria gás + gás  gás 

Volume e equação química 2 CO + O2  2 CO2 

Peso atômico ou molecular 2 x 28 + 32  2 x 44 

Peso em quilogramas 2,333 + 1,333  3,67 

Quadro 6.6 – Combustão de monóxido de carbono em dióxido de carbono 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 
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A combustão de 1 kg de hidrogênio na forma de gás libera cerca de 34.500 

kcal, conforme demonstrado no Quadro 6.7. Para criar este calor, duas moléculas de 

oxigênio combinam com uma molécula de oxigênio e formam duas moléculas de 

água. Um volume de oxigênio é necessário para dois volumes de hidrogênio. Ainda, 

1 kg de hidrogênio se combina com 8 kg de oxigênio para formar 9 kg de água. Esta 

água aparece como vapor de água nos gases de combustão. 

 

Substância hidrogênio 
 

oxigênio 
 

água 

Estado da matéria sólido + gás  líquido 

Volume e equação química 2 H2 + O2  2 H2O 

Peso atômico ou molecular 2 x 2 + 32  36 

Peso em quilogramas 1 + 8  2 

Quadro 6.7 – Combustão de hidrogênio 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 

 

Similarmente, a combustão do enxofre que estão no combustíveis (mesmo 

sendo indesejáveis para as partes mecânicas dos equipamentos) também libera 

uma pequena quantidade de calor de cerca de 2.250 kcal para cada kg queimado. 

No Quadro 6.8 é mostrada a necessidade de 1 kg de enxofre para cada 1 kg de 

oxigênio para formar 2 kg de dióxido de enxofre. Entretanto, uma porção deste 

enxofre é convertido em trióxido de enxofre. Geralmente, a soma dos óxidos de 

enxofre nos gases de combustão são chamadas de SOx. 

 

Substância enxofre 
 

oxigênio 
 

dióxido de enxofre 

Estado da matéria sólido + gás  gás 

Volume e equação química S + O2  SO2 

Peso atômico ou molecular 32 + 32  64 

Peso em quilogramas 1 + 1  2 

Quadro 6.8 – Combustão de enxofre em dióxido de enxofre 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 

 

Somente oxigênio entra em reação química com o combustível. O nitrogênio 

combina-se em pequenas quantidades com o oxigênio para formar óxidos de 

nitrogênio, geralmente chamados de NOx. Este é um poluidor atmosférico que 

depende do processo de combustão para sua geração. Quanto maior o calor na 

fornalha, maior a quantidade de óxidos de nitrogênio. A maior parte deste nitrogênio 
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disponível no ar não reage, porém absorve calor e diminui a temperatura máxima 

obtidas pelos produtos da combustão.  

Com o intuito de dimensionar um gerador de vapor para uma unidade de 

geração elétrica do setor sucroenergético, é necessário o conhecimento dos fluxos 

mássicos de ar, combustível, gases, bem como outras variáveis que determinarão o 

bom funcionamento do equipamento, como é o caso do fluxo mássico de resíduos 

da queima deste combustível (cinzas), determinando os subsistemas de remoção de 

cinzas de um gerador de vapor movido a combustível biomassa sólida. 

Desde que o ar tem 23,15 % da sua massa constituída por oxigênio, o 

suprimento de 1 kg de oxigênio à fornalha demanda 4,32 kg de ar. Além disso, 1 kg 

de carbono requer 2,67 kg de oxigênio para sua combustão e, portanto, 11,53 kg de 

ar. Assim sendo, estes 11,53 kg de ar possuem cerca de 2,67 kg de oxigênio e 

8,86 kg de nitrogênio. 

Como explicitado no Quadro 6.4, na reação química de carbono com 

oxigênio, 1 kg de carbono produz 3,67 kg de dióxido de carbono. Portanto, o total de 

produtos da combustão formada pela queima de 1 kg de carbono com a quantidade 

estequiométrica de ar são 8,86 kg de nitrogênio e 3,67 kg de dióxido de carbono. 

De maneira similar, pode ser demonstrado que 1 kg de hidrogênio requer 

34,56 kg de ar para sua combustão completa, resultando como produtos de 

combustão 9 kg de água e 26,56 kg de nitrogênio. 

Ainda, 1 kg de enxofre requer 4,32 kg de ar e, portanto, os produtos da 

combustão são 3,32 kg de nitrogênio e 2 kg de dióxido de enxofre. 

A condição ou grau em que a combustão ocorre pode ser expressa como 

perfeita, completa ou incompleta. A combustão perfeita, a qual foi descrita 

anteriormente, consiste na queima de todo o combustível a partir da quantidade de 

ar calculada ou teórica. A combustão completa, também denota a queima completa 

do combustível, entretanto, pressupõe o fornecimento de uma quantidade de ar 

superior a teórica, mas que não reage. A combustão incompleta ocorre quando uma 

porção de combustível permanece sem queimar devido à quantidade de ar 

insuficiente, mistura inapropriada ou outras razões. 

O Quadro 6.9 mostra uma análise típica para os constituintes do bagaço de 

cana-de-açúcar e permitirá a determinação da quantidade de ar requerida e seus 

produtos envolvidos na combustão perfeita de 1 kg deste combustível dispostos no 

Quadro 6.10. 
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Componente Peso por kg [%] 

Carbono 47,0 
Hidrogênio 6,3 
Oxigênio 45,0 

Nitrogênio <0,3 
Enxofre <0,1 
Cinzas 1,3 
Total 100,0 

Quadro 6.9 – Composição elementar do bagaço de cana (% massa – base seca) 
Fonte: Adaptado de Garcia (2002) 

 

        Requerida Quantidades Resultantes 
Substância O2 Ar CO2 N2 H2O SO2 

Carbono (C) 2,67 11,53 3,67 8,86 - - 

Hidrogênio (H) 8,00 34,56 - 26,56 9,00 - 

Enxofre (S) 1,00 4,32 - 3,32 - 2,00 

Quadro 6.10 – Quantidades teóricas envolvidas na combustão de combustíveis 
Fonte: Adaptado de Sonntag, Borgnakke e Van Wylen (2003) 

 

Para calcular os constituintes dos produtos de uma reação de combustão de 

bagaço de cana é necessário realizar a queima elementar conforme disposto 

anteriormente e, para o caso do carbono, tem-se: 

 

 Cada 0,47 kg de carbono de 1 kg de combustível, é necessário 

2,67 kg de O2 para sua queima completa. Ou seja, para cada 1 kg de 

combustível é necessário 1,255 kg de oxigênio. 

 Cada 1,255 kg de oxigênio necessário para queima de 1 kg de 

combustível é necessário 4,32 kg de ar, portanto, 5,422 kg de ar para 

cada 1 kg de combustível. 

 Cada 0,47 kg de carbono de 1 kg de combustível produz 3,67 kg de 

dióxido de carbono em cada 1 kg de carbono e, portanto, produz 1,725 

kg de dióxido de carbono para cada 1 kg de combustível. 

 Cada 5,422 kg de ar requerido por 1 kg de combustível subtraído dos 

1,255 kg de oxigênio para cada 1 kg de combustível permite formar 

4,167 kg de nitrogênio por 1 kg de combustível. 

 

As Equações 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 permitem visualizar as razões de combustão 

anteriormente descritas. 

 



117 
 

0,47 kg C / kg comb. x 2,67 kg O2 req. / kg C = 1,255 kg O2 req. / kg comb. (Eq. 6.7) 

 

1,255 kg O2 / kg comb. x 4,32 kg ar req. / kg O2 = 5,422 kg ar req / kg comb. (Eq. 6.8) 

 

0,47 kg C / kg comb. x 3,67 kg CO2 / kg C = 1,725 kg CO2 / kg comb. (Eq. 6.9) 

 

5,422 kg ar req / kg comb. – 1,255 kg O2 req. / kg comb. = 4,167 kg N2 / kg comb. (Eq. 6.10) 

 

Os valores para a queima do hidrogênio e do enxofre são encontrados de 

maneira similar. Veja o Quadro 6.11 com as quantidades teóricas envolvendo a 

combustão do bagaço de cana. 

 

 

 Peso por 
kg 

     Requerida         Quantidades Resultantes 

Substância O2 Ar CO2 N2 H2O SO2 

Carbono 0,470 1,255 5,421 1,725 4,166 - - 

Hidrogênio 0,063 0,504 2,177 - 1,673 0,450 - 

Enxofre  0,001* 0,001 0,004 - 0,003 - 0,002 

Total 0,534 1,760 7,603 1,725 5,843 0,567 0,002 

Correção para 

  N2 no comb. 

  O2 no comb. 

 

   0,003** 

0,450 

 

- 

-0,450 

 

- 

-1,494 

 

- 

- 

 

+0,003 

-1,494 

 

- 

- 

 

- 

- 

Total corrigido - 1,310 5,659 1,725 4,352 0,567 0,002 

(*) assumido 0,1 % em massa do combustível por 1 kg de combustível 
(**) assumido 0,3 % em massa do combustível por 1 kg de combustível 

Quadro 6.11 – Quantidades teóricas envolvendo a combustão do bagaço de cana 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Por meio dos dados do Quadro 6.11 é possível determinar, portanto, qual a 

massa de ar necessária para cada 1 kg de combustível. O combustível bagaço de 

cana tem em média 50 % de umidade (GARCIA, 2002). Portanto, cada 1 kg de 

combustível úmido inserido no gerador de vapor contém cerca de 0,500 kg de água 

e 0,494 kg de combustível seco e livre de cinzas. Cada 1 kg de combustível seco 

requer 5,659 kg de ar para combustão estequiométrica. Este mesmo 1 kg de 

combustível seco produz 1,725 kg de dióxido de carbono, 4,352 kg de nitrogênio, 

0,567 kg de vapor de água e 0,002 kg de dióxido de enxofre. 
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A quantidade mínima de oxigênio que o ar fornece para a combustão 

completa do carbono, hidrogênio e quaisquer outros elementos do combustível que 

possam oxidar, como anteriormente visto, é chamado de ar teórico. Quando se 

consegue combustão completa dos reagentes com o ar teórico, os produtos 

resultantes não contêm oxigênio. A Equação 6.11, descreve de maneira geral a 

combustão de hidrocarboneto com o ar na base volumétrica. 

 

CxHy + νO2 (O2 + 3,76 N2)  νCO2 CO2 + νH2O H2O + νN2 N2 (Eq. 6.11) 

 

Onde os coeficientes relativos às substâncias são conhecidos como os 

coeficientes estequiométricos. A conservação das espécies químicas nos fornece a 

quantidade de ar teórica. As razões das quantidades são expressas pelas Equações 

6.12, 6.13, 6.14 e 6.15. 

 

C: ν CO2 = x (Eq. 6.12) 

 

H: 2ν H2O = y (Eq. 6.13) 

 

N2: ν N2 = 3,76 νO2 (Eq. 6.14) 

 

O2: ν O2 = νCO2 + νH2O / 2 = x + y/4 (Eq. 6.15) 

 

Portanto, o número total de unidades molares de ar para uma unidade molar 

de combustível é descrito pela Equação 6.16. 

 

ηar = νO2 x 4,76 = 4,76 ( x + y/4) (Eq. 6.16) 

 

Esta quantidade é igual a 100 % do ar teórico. Sabe-se, experimentalmente, 

que a combustão completa não é alcançada a menos que a quantidade de ar 

fornecida seja maior do que a quantidade teórica necessária (SONNTAG; 

BORGNAKKE, VAN WYLEN,2003). Com o intuito de relacionar e expressar a 

relação entre o combustível e o ar, portanto, é definida a relação ar-combustível 

(AC). Esta relação é descrita em sua forma mássica pela Equação 6.17 e molar pela 

Equação 6.18. 
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ACmassa = mar / mcomb (Eq. 6.17) 

 

ACmolar = nar / ncomb (Eq. 6.18) 

 

Estas relações são vinculadas por meio das massas moleculares do ar e do 

combustível. Esta relações são apresentadas pela Equação 6.19. 

 

ACmassa = mar / mcomb = ( nar Mar ) / ( ncomb Mcomb ) = ACmolar ( Mar / Mcomb )   (Eq. 6.19) 

 

A quantidade de ar realmente fornecida à reação pode ser definida em 

função da porcentagem de ar teórico. Quando a quantidade de ar fornecida é maior 

que a quantidade de ar necessária, a combustão é dita completa com excesso de ar. 

Por outro lado, se a quantidade de ar fornecida é menor que a quantidade de ar 

necessária, a combustão é dita incompleta. Se há somente uma pequena deficiência 

de ar, o resultado é que parte do carbono reage com o oxigênio para formar 

monóxido de carbono (CO), ao invés de dióxido de carbono (CO2). Se a quantidade 

de fornecida for consideravelmente menor do que a quantidade de ar teórico 

necessária, poderão existir também alguns hidrocarbonetos nos produtos de 

combustão. Pelo fato de a combustão depender de diversos fatores, como por 

exemplo, a mistura e a turbulência durante a combustão, mesmo que seja fornecido 

excesso de ar, é possível que sejam encontrados nos produtos da reação monóxido 

de carbono, hidrocarbonetos, dentre outros. 

A partir de métodos experimentais é possível realizar a medição dos 

produtos de combustão. A quantidade de ar realmente fornecida ao processo de 

combustão é calculada a partir de resultados que podem ser elaborados por 

resultados em base “seca”, ou seja, fornecem a análise fracionária de todos os 

componentes, exceto a água. Existem outros métodos experimentais que possuem 

os resultados em base “úmida”, ou seja, incluem a água. 

Por meio da conservação da massa de cada um dos elementos dos 

produtos da combustão, obtêm-se a relação ar-combustível. Portanto, é possível 

realizar um balanço de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, bem como 

qualquer outro elemento que estiver envolvido na reação, como por exemplo o 

enxofre em algumas biomassas combustível. A relação entre o oxigênio e o 

nitrogênio do ar é fixa como anteriormente descrito. 
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Normalmente o oxidante utilizado nos processos de combustão é o ar. Em 

cálculos mais específicos e elaborados é necessário a consideração da água 

presente no ar na modelagem do processo de combustão. Basicamente, é 

necessário o conhecimento da composição de ar úmido por unidade de oxigênio.  

Para efeitos do cálculo estimativo desta modelagem, a umidade contida no 

ar será estipulada como perdas no cálculo da eficiência do gerador de vapor, 

juntamente com outas perdas intrínsecas a este tipo de equipamento. 

A relação ar-combustível calculada na base seca para o bagaço de cana, 

5,659 kg de ar para cada 1 kg de combustível com cinzas, pressupõe condições 

ideais de combustão que não se verificam na prática pelos diversos fatores 

anteriormente descritos. Portanto, é necessário e econômico suprir mais ar do que a 

quantidade de ar teórica com o intuito de se obter a combustão completa do 

combustível utilizado. A quantidade de ar suprido acima da quantidade de ar teórica 

necessária para a combustão da massa de combustível disponível recebe o nome 

de excesso de ar. Entretanto, pelo fato de o excesso de ar não reagir, mas absorver 

calor para aquecer a partir da temperatura ambiente até a temperatura dos gases na 

chaminé, perdendo energia, esta variável deve ser minimizada (PERA, 1990). A 

seguir, a Equação 6.20 define o excesso de ar. 

 

α = ACreal / ACestequiométrico (Eq. 6.20) 

 

Cada projeto de equipamento de combustão tem sua quantidade de excesso 

de ar necessária e informada pelo fabricante. A análise dos produtos da combustão 

durante o ajuste do equipamento permitirá determinar o excesso de ar ótimo, 

equalizando as influências de um grande valor de excesso de ar (combustão 

completa) e de um baixo valor para o excesso de ar (minimizar a perda de calor por 

gases efluentes, aumento de emissões de gases indesejáveis, diminuição da 

temperatura de chama retardando a reação de combustão, ou seja, de maneira 

global, reduzindo a eficiência global do sistema de combustão). Ainda o controle do 

excesso de ar deve equalizar os limites de emissões para óxidos nitrosos e 

monóxido de carbono (PINHEIRO; VALLE, 1995). 

Outra questão importante no que tange ao gerador de vapor e o excesso de 

ar utilizado é o fator de segurança que esta mistura adicional de ar impõe à 

operação. Se o gerador de vapor estiver operando com uma mistura de ar-
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combustível insuficiente, ou também chamada de mistura rica em combustível, 

existe a possibilidade de ocorrer uma explosão dentro da fornalha (FRANCISCO, 

2012). 

O Quadro 6.12 mostra valores típicos para diferentes combustíveis em 

diferentes métodos de combustão. 

 

Combustível Tipo de fornalha/queimador α (excesso de ar) 

Carvão pulverizado 
Aquatubular completa 1,15 - 1,20 

Aquatubular parcial fundo seco 1,15 - 1,40 

Carvão britado Fornalha ciclone 1,10 - 1,15 

Carvão 

Grelha Fixa 1,30 - 1,60 

Grelha Vibratória 1,30 - 1,60 

Grelha Rotativa 1,15 - 1,50 

Grelha Fixa alimentação por baixo 1,20 - 1,50 

Óleo Combustível 
Queimadores de óleo tipo registro 1,05 - 1,15 

Queimadores Multicombustível 1,05 - 1,20 

Resíduo Ácido Queimadores chama plana a vapor 1,10 - 1,15 

Gás Natural Queimadores tipo registro 1,05 - 1,10 

Gás Coqueria Queimadores multicombustível 1,07 - 1,12 

Gás Alto Forno Queimadores de bocal intertubos 1,15 - 1,18 

Madeira Grelha 1,20 - 1,25 

Bagaço de cana Todas as fornalhas 1,25 - 1,35 

Licor Negro Fornalhas Recuperação Kraft e Soda 1,05 - 1,07 

Quadro 6.12 – Valores usuais do coeficiente de excesso de ar 
Fonte: Adaptado de Considine (1977) 
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7 TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA A PARTIR DA 
BIOMASSA 

 
 
 
 
 
 

A evolução tecnológica reduz custos de investimento e operação, aumenta a 

eficiência e, consequentemente, a competitividade e o potencial de aproveitamento 

energético da biomassa disponível para a geração termelétrica pelo setor 

sucroenergético. A pesquisa e o desenvolvimento associados à este setor também 

viabiliza a utilização de resíduos antes destinados a outros usos. Conforme a 

evolução tecnológica atua na área agrícola e substancialmente na industrial, a 

eficiência energética e a operabilidade dos sistemas térmicos de potência 

aumentam.  

As vias tecnológicas para a conversão de biomassa em energia elétrica no 

setor sucroenergético (com forte vínculo comercial) foram discutidas na seção 

anterior, todas caracterizando-se pela transformação da biomassa em um produto 

intermediário (por exemplo, vapor) que se transformará em energia mecânica por 

meio da conversão da energia térmica contida no produto intermediário. Neste 

trabalho, analisam-se as tecnologias de combustão direta e de gaseificação na 

etapa de conversão da biomassa com a geração de vapor e gás combustível como 

produtos intermediários, respectivamente, e utilizados em turbinas a vapor e a gás 

como máquinas motrizes que acopladas a geradores elétricos fornecerão o potencial 

de geração adicional. 

A seguir as principais tecnologias ensejadas na rota tecnológica da 

cogeração de vapor e energia no setor sucroenergético são descritas. A 

gaseificação faz parte da esfera de inovações tecnológicas propostas para viabilizar 

a melhora do aproveitamento dos recursos energéticos provenientes dos resíduos 

agrícolas e agroindustriais. As alternativas tecnológicas propostas neste estudo se 

iniciam com o ciclo de Rankine de cogeração e se sofisticam com o ciclo combinado 

integrado a gaseificação de biomassa. Ainda, são discutidas outras propostas de 

ciclos com pressões acima de 22,06 MPa, denominados supercríticos e ultra-

supercríticos, bem como tecnologia de hibridização heliotérmica como possibilidade 

de incremento na geração termelétrica para o setor sucroenergético. 
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7.1 CARACTERIZAÇÃO DE UM CICLO DE COGERAÇÃO 
 
 
 

A usina de cana-de-açúcar demanda vapor para seus processos de 

fabricação. Este vapor é ordinariamente gerado e distribuído a diferentes pressões e 

temperaturas, conforme a necessidade da planta industrial. Desta maneira, é 

imprescindível uma completa avaliação dos diversos cenários a que a planta estará 

sujeita, de maneira a prover a operabilidade necessária como também a geração 

dos produtos com a confiabilidade que necessita. A cogeração é definida como o 

uso do ciclo térmico para a geração de eletricidade e calor útil. O termo cogeração 

denota eficiência térmica, uma vez que todo ciclo térmico de potência rejeita calor a 

fonte fria externa ao volume de controle e se caracteriza pelo uso desse calor que 

seria rejeitado, reduzindo ou eliminando os desperdícios energéticos que a planta 

emite, pelos mais diversos meios (torres de resfriamento, dutos de gases, dentre 

outros). 

Os sistemas em cogeração são divididos em dois arranjos básicos: ciclos 

topping e bottoming (NOGUEIRA et al., 2004). Estes arranjos estão definidos em 

função da sequência relativa da geração de energia eletromecânica para a térmica. 

O primeiro se caracteriza pela geração anterior de energia eletromecânica, enquanto 

o segundo pela geração posterior de energia eletromecânica. 

Segundo Carvalho et al. (2001), para a utilização de calor nas indústrias é 

habitual a faixa de temperaturas entre 120 e 200°C para os principais como, por 

exemplo, secagem, cozimento e evaporação. A geração de energia elétrica 

geralmente opera a níveis mais elevados de temperatura, partindo de cerca de 

300 °C e podendo atingir temperaturas da ordem de 1.200 °C. Com o intuito de 

maximizar a utilização da energia contida no combustível, a sequência racional para 

produção de eletricidade e calor útil está em um sistema de cogeração do tipo 

topping, no qual o calor utilizado pelo processo industrial é aproveitado a partir do 

rejeito da geração elétrica. 

No primeiro arranjo, o combustível é usado para a geração de potência no 

gerador de vapor ou no combustor de um ciclo de turbina a gás. O ciclo topping mais 

comum é aquele em que a caldeira gera vapor a uma pressão mais alta do que é 

necessária para o processo. O vapor de alta pressão é então expandido na turbina 

até a pressão apropriada para a aplicação, gerando eletricidade no processo de 



125 
 

expansão. O ciclo bottoming é mais comumente associado com caldeiras de 

recuperação de calor. No ciclo bottoming, combustível não é fornecido diretamente 

ao ciclo de geração de potência. Ao contrário, vapor é gerado por meio de uma fonte 

de perda de calor e então é expandido em uma turbina a fim de produzir trabalho ou 

gerar eletricidade.  

Segundo Barja (2006) os sistemas de cogeração do tipo bottoming são de 

utilização limitada, uma vez que o calor rejeitado pelos processos industriais se 

encontra em níveis de temperatura geralmente insuficientes para o seu emprego na 

produção de energia eletromecânica. Alguns processos industriais como por 

exemplo os encontrados em siderúrgicas, cerâmicas, cimenteiras, refinarias de 

petróleo operam em altas temperaturas e possuem gases de exaustão com 

temperaturas relativamente elevadas (500 ~ 600 °C). A partir destes gases pode ser 

produzido vapor para a posterior geração de energia. 

O setor sucroenergético é composto majoritariamente por ciclos topping 

(SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM - SETAP, 

2002). 

A maioria das aplicações de geradores de vapor envolvem a produção de 

eletricidade e o suprimento de vapor de processo. Na cogeração do setor 

sucroenergético brasileiro, a maior parte de um sistema completo (ou ciclo 

termomecânico) é composta pelo gerador de vapor e outros subsistemas e 

componentes. Os subsistemas chave incluem a recepção e preparação de 

combustível, o gerador de vapor e o combustor, os sistemas de proteção ambiental, 

o turbogerador e as torres de resfriamento que são utilizadas para a rejeição do 

calor quando houver sistemas de condensação implementados. 

A análise e conhecimento dos principais constituintes destes sistemas 

podem ser realizadas a partir dos fluxos de combustível e dos produtos da 

combustão (gases de combustão) ao longo do sistema. O sistema de manuseio de 

combustível estoca o suprimento de combustível (biomassa neste caso), prepara o 

combustível para a combustão e o transporta para os geradores de vapor. O sistema 

de alimentação de ar de combustão condiciona o fluxo mássico na pressão e 

temperatura necessária às características peculiares de cada sistema de queima. 

Este subsistema do gerador de vapor, o qual inclui geralmente fornalha, 

economizadores, pré-aquecedores de ar, dentre outras partes, queima a mistura de 

ar/combustível, recupera calor e gera controladamente o vapor a alta pressão e 
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temperatura. Os gases de combustão saem do subsistema de geração de vapor 

passando por outros componentes que coletam o material particulado em excesso, 

adequa as emissões de enxofre, nitrogênio, bem como quaisquer outros fluxos de 

emissões de gases que sejam controlados pelos órgãos legisladores. Também 

coletam cinzas e outros resíduos sólidos conforme necessário para correta 

disposição. O gás resultante é enviado para as chaminés, muitas vezes por meio de 

ventiladores de tiragem induzida. Seguindo o fluxo de água e vapor, a caldeira, ou 

gerador de vapor, evapora água e alimenta à alta temperatura e pressão, sob 

estritas condições de controle, o turbogerador para produzir eletricidade. O vapor 

também pode ser reaquecido na caldeira após expansão em parte de um sistema de 

turbina multi-estágio, enviando o vapor de exaustão de volta para o passe de 

convecção na caldeira. Finalmente, o vapor é enviado da turbina para o 

condensador no qual o calor residual é rejeitado. Antes do retorno do condensado 

após o condensador ou processo industrial, este passa por diversos trocadores de 

calor, bombas, desaeradores a fim de aumentar a pressão e temperatura da água de 

alimentação da caldeira. O calor absorvido pelo condensador é eventualmente 

rejeitado para a atmosfera por um ou mais sistemas de resfriamento. No caso da 

cogeração, parte da rejeição de calor pode ser trocada por aplicações de processo, 

como por exemplo, aquecedores e trocadores de calor, bem como acionamentos, 

como é o caso de uma usina do setor sucroenergético, na qual muitas vezes a 

recepção e a preparação da biomassa é acionada por turbinas.  

Segundo Çengel (2006), as primeiras instalações de cogeração datam do 

século passado, quando as usinas de potência estavam integradas a uma 

comunidade para fornecer aquecimento distrital, ou sejam, produção de água quente 

e fornecimento de vapor de processo para instalações residenciais e comerciais. Na 

década de 40, estes sistemas perderam popularidade devido aos preços baixos dos 

combustíveis. Contudo, com a rápida elevação dos preços dos combustíveis na 

década de 70, o interesse nestes sistemas foi renovado. Um número cada vez maior 

de usinas de cogeração tem sido instalado nos últimos anos devido a sua 

atratividade no que tange a conjuntura econômica.  
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7.2 CICLO DE RANKINE TÍPICO COM GERADORES DE VAPOR E 
TURBINAS A VAPOR DE CONTRAPRESSÃO 

 
 
 

O ciclo de Rankine típico é uma variação resultante do ciclo a vapor de 

Carnot incluindo todas as irreversibilidades e contornando todos os problemas 

práticos que os equipamentos que compõe o ciclo intrinsecamente possuem 

(ÇENGEL, 2006).  

Tradicionalmente o setor sucroenergético utiliza ciclos de Rankine com 

geradores de vapor e turbinas a vapor de contrapressão em ciclos de cogeração 

topping, cujos usos finais da energia eram o acionamento mecânico e a 

transferência de calor (uso térmico). Nestes sistemas, a biomassa é queimada em 

caldeiras gerando vapor para acionar turbinas para geração de energia elétrica e 

turbinas de trabalho mecânico do processo e, ao sair das turbinas, após a realização 

do trabalho, é encaminhado para atender as necessidades térmicas do processo 

produtivo. Nestas caldeiras, altas pressões e temperaturas são desejadas para 

aumentar a eficiência global do ciclo de Rankine. Ao atender às demandas térmicas 

do processo, a vazão nas condições de pressão e temperatura determinam a 

geração elétrica por meio da variação entálpica realizada na turbina de acionamento 

do gerador (ODDONE, 2001). 

Quando se tem um ciclo de Rankine sob este arranjo a restrição 

fundamental para a geração elétrica adicional é o consumo de energia térmica do 

processo de produção ao qual está integrado, em outras palavras, o consumo de 

vapor de escape demandado. Como estes ciclos não possuem condensadores, é no 

processo produtivo que o vapor de escape retorna à sua condição de líquido 

saturado sendo bombeado para retornar à caldeira para completar o ciclo. Assim, a 

quantidade de vapor gerado na caldeira fica limitada pela demanda térmica do 

processo produtivo e a geração de energia elétrica fora da cogeração fica 

impossibilitada, a menos que sejam instaladas válvulas condicionadoras (ÇENGEL, 

2006). Cabe ressaltar, que esta flexibilidade possui limite, como por exemplo, a 

restrição da geração máxima a que o turbogerador foi dimensionado. 

A Figura 7.1 apresenta uma representação simplificada para um processo 

operando em cogeração com turbina de contrapressão. 
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Figura 7.1 – Representação para sistema de cogeração utilizando turbinas de contrapressão. 
Fonte: Adaptado de Passolongo (2011) 

 

 
7.3 CICLO DE RANKINE TÍPICO COM GERADORES DE VAPOR E 

TURBINAS A VAPOR DE EXTRAÇÃO COM CONDENSAÇÃO 
 
 
 

Neste arranjo para o ciclo de Rankine, maior flexibilidade é conferida ao 

sistema, uma vez que a geração pode ocorrer durante a entressafra e garantir 

excedentes de venda de energia elétrica com maior eficiência térmica, como em 

uma termelétrica tradicional, sendo a disponibilidade de biomassa o fator 

determinante desta condição. 

A Figura 7.2 ilustra uma unidade termelétrica movida a biomassa de cana-

de-açúcar, composta por duas caldeiras de alta pressão, uma turbina de 

contrapressão e outra de extração com condensação, ambas com extrações 

intermediárias alimentando um coletor, o qual distribui vapor para processo, 

acionamentos e desaerador do ciclo.  



129 
 

 

Figura 7.2 - Fluxograma representativo de uma unidade termelétrica com turbinas de contrapressão e 
de extração com condensação 

Fonte: Cortesia HPB Engenharia e Equipamentos Ltda. 

 

Este ciclo difere fundamentalmente do ciclo a vapor com turbinas de 

contrapressão pela existência de um condensador na exaustão da turbina. 

Geralmente estas turbinas possuem alguns níveis de aquecimento da água de 

alimentação da caldeira, realizado com vapor extraído em vários estágios da turbina, 

chamado de regeneração. Cabe observar que um ciclo com uma turbina de 

contrapressão também permite a regeneração, a qual pode ocorrer tanto por 

trocadores de calor fechados ou abertos que recebem vapor dos estágios da turbina. 

No ciclo da Figura 7.2, o desaerador que tem a função de tratar a água de 

alimentação da caldeira para as condições adequadas de processo, funciona em 

essência como um trocador de calor aberto, ou seja, em que há mistura dos fluídos 

de aquecimento e que estão sendo aquecidos. Já os trocadores de calor fechados, 

geralmente trocadores do tipo casco e tubo, são alimentados com vapor de outras 

extrações da turbina e são chamados de aquecedores de água de alimentação de 

alta e baixa pressão, variando se são arranjados após, ou antes, do desaerador, 

respectivamente, no fluxo de água de alimentação da caldeira. A maior flexibilidade 

da geração termelétrica que deixa de ser condicionada ao consumo de vapor de 

processo é permitida, inclusive, a operação em geração elétrica pura. Ainda, este 
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arranjo proporciona uma elevação da eficiência global da geração, contudo, ambas 

elevam significativamente os investimentos.  

Os ciclos a vapor operando com condensação tem por princípio a condensar 

vapor a pressão constante (idealmente) nos chamados condensadores, que a 

princípio são grandes trocadores de calor que rejeitam calor para um meio de 

resfriamento como um rio, um lago ou a atmosfera. O vapor sai do condensador 

como líquido saturado e é encaminhado para as bombas do ciclo. Em algumas 

áreas onde a água é um recurso escasso ou de alto valor, a planta de geração pode 

ter um sistema de resfriamento por ar ao invés de água (ÇENGEL, 2006). 

O grau de sofisticação destes sistemas varia bastante e diversas são as 

alternativas tecnológicas que complementam os ciclos a vapor tornando-os mais 

eficientes e elevando a potência gerada, entre elas, complexos sistemas de geração 

de vapor que incluem geradores de vapor com as câmaras de combustão de leito 

fluidizado, diversos trocadores de calor como os pré-aquecedores de ar, os 

economizadores, os superaquecedores, os reaquecedores, os condensadores e os 

aquecedores de água de alimentação, entre eles os desaeradores. Desta forma, os 

custos de investimento e os custos operacionais de um ciclo a vapor de 

condensação e extração podem variar significativamente, de maneira concomitante 

aos resultados de geração de energia. 

 
 
7.4 CICLO DE RANKINE TÍPICO COM REAQUECIMENTO A PARTIR 

DE GERADORES E TURBINAS A VAPOR 
 
 
 

O aumento da pressão de operação da caldeira aumenta a eficiência térmica 

do ciclo de Rankine, uma vez que eleva a temperatura média com a qual o calor é 

transferido para o vapor. Entretanto, para uma temperatura fixa na entrada da 

turbina, este aumento de pressão gera um aumento de umidade (ou título) na saída 

da turbina a vapor. Uma das maneiras de se evitar este inconveniente é 

reaquecendo o vapor, já que apenas superaquecer o vapor a temperaturas muito 

altas antes de entrar na turbina seria uma solução desejável, porém inviável. 

Existem limites metalúrgicos seguros para os materiais empregados nos geradores 

de vapor que estão abaixo das temperaturas que, em associação às altas pressões, 
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permitiria títulos de vapor aceitáveis nos últimos estágios da turbina (ÇENGEL, 

2006). 

O ciclo de Rankine com reaquecimento difere do ciclo de Rankine simples 

principalmente porque o processo de expansão ocorre em dois estágios. Na primeira 

etapa o vapor é expandido da alta pressão até uma pressão intermediária e então 

direcionado para o gerador de vapor novamente para que o vapor seja reaquecido 

idealmente a pressão constante (existem irreversibilidades no ciclo real) até, 

normalmente, a temperatura de entrada do primeiro estágio da turbina. Em seguida, 

o vapor se expande do estágio de pressão intermediária até a pressão do 

condensador. O fluxo global de calor (Qe) e a produção de trabalho nas turbinas 

(Wturb) para um ciclo com reaquecimento, após as devidas simplificações, é dada 

pelas equações 7.1 e 7.2, respectivamente. 

 

Qe = qprimário + qreaquecimento = (hs cald – he cald) + (hs rea – he rea) (Eq. 7.1) 

 

Wturb = wturb,I + wturb,II = (hs cald – he rea) + (hs rea – hcond) (Eq. 7.2) 

 

Onde: 

qprimário = fluxo de calor gerado na caldeira [kcal/kg] 

qreaquecimento = fluxo de calor gerado para o reaquecimento [kcal/kg] 

hs cald = entalpia na saída da caldeira [kcal/kg] 

he cald = entalpia na entrada da caldeira [kcal/kg] 

hs rea = entalpia na saída do reaquecimento [kcal/kg] 

he rea = entalpia na entrada do reaquecimento [kcal/kg] 

hcond = entalpia na tomada da turbina destinada à condensação [kcal/kg]   

wturb,I = fluxo de trabalho realizado na parte de alta pressão da turbina 

[kcal/kg] 

wturb,II = fluxo de trabalho realizado na parte de baixa pressão da turbina 

[kcal/kg] 

 

O ciclo com reaquecimento foi introduzido na metade dos anos de 1920, 

mas foi abandonado nos anos de 1930 por conta de dificuldades operacionais. Com 

o aumento contínuo das pressões nas caldeiras ao longo dos anos, a reintrodução 
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do reaquecimento simples foi necessária no final dos anos de 1940, assim como do 

reaquecimento duplo no início dos anos de 1950 (ÇENGEL, 2006). 

Se a pressão de entrada da turbina não for suficientemente alta, a utilização 

do reaquecimento resultaria em descarga da turbina superaquecida e isso não é 

desejável, pois aumentaria a temperatura média de rejeição de calor e, portanto, 

diminuiria a eficiência do ciclo. Sistemas de potência com pressões supercríticas ou 

ultra supercríticas (acima de 22,06 MPa) geralmente utilizam dois ou mais 

reaquecimentos com o intuito de aumentar a eficiência do ciclo térmico. O aumento 

teórico devido ao reaquecimento subsequente é de cerca de metade do aumento 

resultante pelo reaquecimento anterior. Portanto, o ganho proporcional reduz-se 

substancialmente, o que inviabiliza a utilização de muitos reaquecimentos em uma 

planta, visto que o custo e a complexidade adicionais não justificam o acréscimo de 

eficiência (KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). Esta pode ser uma das razões pela qual o 

setor sucroenergético ainda não experimentou ciclos com reaquecimento, uma vez 

que este se justificaria a pressões mais altas que as atuais pressões de trabalho. 

A incorporação de um único reaquecimento em uma usina moderna 

aumenta a eficiência do ciclo de 4% a 5%, pelo aumento da temperatura média na 

qual calor é transferido para o vapor (ÇENGEL, 2006). 

Em geral, a pressão otimizada para o reaquecimento situa-se ao redor de 

um terço a até um quinto da pressão máxima do ciclo e as temperaturas de 

reaquecimento são muito próximas ou iguais à temperatura de entrada da turbina 

(SRINIVASARAO; REDDY; REDDY, 2012; ZHOU et al., 2014; XU et al., 2015). 

 

7.5 CICLO COMBINADO INTEGRADO A GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA 

 
 
 

Como descrito anteriormente, a gaseificação de biomassa é um processo 

que converte a biomassa sólida em um combustível gasoso por meio da oxidação 

parcial em temperaturas elevadas. Por meio de diversos arranjos, tipos de reatores, 

os gaseificadores produzem gás combustível que podem ser utilizados em turbinas a 

gás. Portanto, a biomassa pode ser utilizada como fonte primária em centrais 

termoelétricas de elevada potência nas quais parte das máquinas térmicas são as 

turbinas a gás. Com o intuito de recuperar a maior parte do calor que seria rejeitado 
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ao ambiente pela turbina a gás, acopla-se ao ciclo uma caldeira de recuperação de 

calor e outra turbina a vapor, gerando outro adicional energético, consolidando o 

ciclo combinado integrado a gaseificação de biomassa (KITTO; STULTZ (Ed.), 

2005). 

Em sua mais simples forma, o ciclo combinado de uma usina é uma planta a 

turbina a gás (ciclo de Brayton) aperfeiçoada por meio de um gerador de vapor. 

Esse gerador de vapor, como dito anteriormente, utiliza os gases quentes da 

exaustão da turbina como fonte de calor para a turbina a vapor do ciclo de Rankine. 

Potência elétrica é gerada do trabalho mecânico provido pela turbina a gás e pela 

turbina a vapor. Em conceito, o gerador de vapor em um ciclo combinado é um 

recuperador de calor que de outra maneira seria rejeitado ao ambiente pela 

exaustão da turbina a gás e, portanto, este gerador de vapor é definido como 

caldeira de recuperação de calor (Heat Recovery Steam Generator – HRSG). 

Aplicações mais recentes desta tecnologia em ciclo combinado tem incorporado 

queima suplementar na caldeira de recuperação de calor a fim de elevar a 

temperatura do vapor e, portanto, aumentar a eficiência do ciclo de vapor (CORREA 

NETO, 2001). A Figura 7.3 apresenta uma representação dos principais constituintes 

do ciclo combinado com turbinas a gás. 

 

 

Figura 7.3 – Representação para sistema de cogeração utilizando ciclos combinados com turbina a 
gás e a vapor. 

Fonte: Adaptado de Passolongo (2011) 
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Outra abordagem ou conceito é combinar os ciclos a gás e a vapor, no qual 

o gerador de vapor serve como uma câmara de combustão para o ciclo da turbina a 

gás. Neste conceito, a fonte de calor principal para os ciclos a gás e a vapor é o 

processo de combustão que acontece no gerador de vapor. Os gases produto da 

combustão são expandidos na turbina a gás e o vapor gerado nos tubos da caldeira 

é expandido na turbina a vapor. O calor contido na exaustão da turbina a gás pode 

ser recuperado utilizando um trocador de calor regenerativo ou um aquecedor de 

água de alimentação. Um leito fluidizado pressurizado de combustão com ciclo 

combinado é um exemplo específico desta maneira de se combinar o ciclo a gás e o 

ciclo a vapor ((KITTO; STULTZ (Ed.), 2005). 

A utilização e praticidade da tecnologia da gaseificação não é novidade no 

mercado de potência. Embora tenha recebido impulso recente e já tenha se tornado 

viável e prática, a tecnologia de gaseificação de biomassa, em princípio 

extremamente versátil, ainda necessita superar significativos obstáculos antes de se 

transformar em uma tecnologia competitiva comercialmente. O desenvolvimento de 

equipamentos que permitem a geração de gases com a qualidade necessária para a 

posterior queima em turbinas a gás, com confiabilidade e segurança, adaptado as 

condições particulares da operação em ciclos combinados, tão específicos que 

alguns elementos do sistema de produção do gás combustível podem ser de 

extrema necessidade, dependendo da aplicação do gás combustível ou, se tornar 

completamente dispensáveis. Na prática, os requisitos de limpeza e alta qualidade 

do gás a partir de vários tipos de combustíveis, eficiência, rapidez na variação de 

carga, baixo custo e elevada durabilidade são conflitantes, havendo sempre perda 

de desempenho de um para aumento em outro (CORREA NETO, 2001). Apesar 

destas dificuldades, a tecnologia de integração de turbinas a gás com gaseificação 

de biomassa apresenta um futuro promissor. A tecnologia de gaseificação da 

biomassa em escalas compatíveis está em fase de aprimoramento e apresenta 

excelentes perspectivas de viabilidade comercial para os próximos anos, haja vista 

as diversas plantas piloto que funcionam em outros Países. 

Segundo Hergott (1988), o sistema gerador de gases para uma turbina a 

gás, que inclui as válvulas de controle de gás, os condutos, os combustores e os 

bocais de expansão devem ser redimensionados para suportar o volume adicional 

da ordem de 5 a 8 vezes em referência ao volume normal de gases em escoamento 

pela turbina por combustíveis de médio e alto poder caloríficos. Ainda, segundo este 
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mesmo autor, a General Electric (GE) já teria testado uma série de gases de baixo 

poder calorífico (exemplo, gás proveniente da gaseificação da biomassa do setor 

sucroenergético) e foi concluído que as modificações poderiam ser atendidas para 

permitir a queima destes combustíveis em turbinas de alta solicitação de serviço 

(heavy duty). Além do mais, Correa Neto (2001) afirma que modelos de turbinas a 

gás GE LM500 e LM2500 indicaram a existência de modelos aeroderivativos 

capazes de operar com gases de baixo poder calorífico. Entretanto, há a 

necessidade de que o teor de hidrogênio do gás combustível esteja acima de 10 %, 

pois a velocidade de propagação de chama do hidrogênio é superior a de outras 

substâncias combustíveis, permitindo a estabilidade de combustão. O teor de 

hidrogênio do gás combustível produzido pelos gaseificadores de biomassa está na 

faixa de 10 a 20 %, variável que fomenta a aplicação destes modelos de turbina. 

A viabilidade da tecnologia de queima de gás combustível proveniente de 

gaseificadores a biomassa se mostrou satisfatória, uma vez que uma turbina a gás 

GE PGT10B foi testada para as condições de contorno do gás proveniente da 

integração (gaseificadores) e resultados aceitáveis foram obtidos (NACCARATI; DE 

LANGE, 19982 apud CORREA NETO, 2001). 

Uma operação de secagem da biomassa que apresente umidade maior que 

30 % deve ser prevista, uma vez que o teor de umidade acima de 30 % é fator 

limitante para turbinas a gás de grandes potências devido às instabilidades 

provocadas pelo vapor de água na zona de combustão. Esta questão deve ser 

analisada para o correto desenvolvimento destes ciclos, já que possivelmente estes 

sistemas terão viabilidade em usinas de grande porte, as quais movimentarão 

milhares de toneladas de combustível e, portanto, esta etapa deva ser considerada 

como parte integrante do processo de gaseificação (CORREA NETO, 2001). 

A Figura 7.4 apresenta um possível arranjo para o acoplamento da 

gaseificação da biomassa combinando aos ciclos com turbinas a gás e vapor. 

                                                
2
 NATARAJAN, E.; NORDIN, A.; RAO, A. N. Overview of combustion and gasification of rice husk in 

fluidized bed reactors. Biomass and Bioenergy, v.14, nos. 5/6, p. 533-546, 1998. 
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Figura 7.4 – Representação para sistema de cogeração utilizando a gaseificação de biomassa 
integrada a ciclos combinados com turbina a gás e a vapor. 

Fonte: Adaptado de Passolongo (2011) 

 

 
 
7.6 OUTROS ARRANJOS PARA GERAÇÃO TERMELÉTRICA NO 

SETOR SUCROENERGÉTICO 
 
 
 

O modelo das máquinas térmicas é dado pelo Ciclo de Carnot, o qual tem o 

limite de eficiência teórico dos processos de conversão da energia térmica em 

energia mecânica expressos por meio do cálculo do rendimento teórico apresentado 

na Equação 7.3. 

 

ηt = 1 – (Tff / Tfq) (Eq. 7.3) 

 

Onde:  Tff é a temperatura da fonte fria (meio ambiente) 

Tfq é a temperatura da fonte quente (combustão).  

 

O Quadro 7.1 demonstra o rendimento máximo teórico das máquinas 

térmicas cuja limitação pela temperatura dos gases de escape dos processos é da 

ordem de 400 K. Para o rendimento real deve ser considerado também os 
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rendimentos mecânicos e hidráulicos reais (turbinas a gás e a vapor, motores, 

dentre outros).  

 

 Limite Máximo 
Teórico 

Limite Real Limite Futuro 

Tff 10 K (a) 400 K (c) 340 K (e) 

Tfq 2.000 K (b) 1.400 K (d) 1.600 K (f) 

Rend. da Máquina 95 % 80 % 87 % 

Eficiência Máxima 94,5 % 57,0 % 68,5 % 

Energia Rejeitada 5,5 % 43,0 % 31,5 % 

(a) próximo do zero absoluto; 
(b) temperatura de combustão; 
(c) temperatura dos gases exaustos sem condensação; 
(d) limite metalúrgico dos materiais; 
(e) temperatura dos gases exaustos com condensação; 
(f) limites metalúrgicos em estudo. 

Quadro 7.1 – Limites de Eficiência das Máquinas Térmicas 
Fonte: Adaptado de Correa Neto (2001) 

 
Os equipamentos desenvolvidos para o setor sucroenergético e em 

operação segura na atualidade estão muito abaixo do limite real quando operando 

em ciclos de geração elétrica pura apenas, entretanto, quando comparamos as 

eficiências globais de conversão da energia em sistemas de cogeração, este número 

se eleva bastante para a ordem de 70 a 90 %, bastante superiores as eficiência 

obtidas com sistemas independentes de calor e de potência. Portanto, a tecnologia 

de cogeração é energeticamente eficiente, além de ser uma opção de geração 

descentralizada de energia para os setores industrial e comercial. 

Durante os anos de 1990 e o início do século XXI, a indústria 

sucroenergética encarou a perspectiva da abertura de mercado, então, foi 

necessário reduzir os custos dos processos de produção. Adicionalmente, o valor 

econômico dos subprodutos (bagaço, melaço, etc.) aumentou e houve a 

possibilidade de vender energia elétrica ao sistema elétrico brasileiro. Este novo 

cenário levou ao desenvolvimento de sistemas mais avançados de cogeração, 

baseados principalmente em maiores pressões e temperaturas de operação (20-50 

bar e 250-450 °C). No futuro alguns autores sugerem que os ciclos combinados 

integrados à gaseificação de biomassa é a alternativa futura para as plantas de 

cogeração das usinas sucroenergéticas. Entretanto, uma outra possível rota 

tecnológica, seja aumentar ainda mais a pressão em um ciclo de Rankine, 
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aumentando a eficiência da conversão de energia química do combustível em 

energia elétrica nos geradores. Este aumento de pressão e temperatura 

caracterizam os ciclos de Rankine supercríticos e ultra-supercríticos. 

De acordo com WEITZEL (2011), a melhoria da eficiência térmica em 

sistemas térmicos de potência visando ganhos econômicos tem sido um importante 

esforço de engenharia nos últimos 250 anos. O gerador de vapor da unidade 6 da 

planta Philo (American Electric Power) foi a primeira unidade comercial supercrítica 

em serviço no início de 1957. Chamada de Philo 6, um projeto com duplo 

reaquecimento, gerava 120 MW a partir de 85 kg/s de vapor superaquecido a 621 °C 

e 31 MPa. Em 1959, o gerador de vapor da Companhia Elétrica da Filadélfia 

Eddystone, projeto com duplo reaquecimento, inicialmente entregou 325 MW por 

meio de 252 kg/s de vapor superaquecido a 34,5 MPa e 649 °C e reaquecido duas 

vezes a 565°C. Posteriormente, operou com 32,4 MPa e 610 °C, com passes de 

reaquecimento de 554 °C. Esta planta tinha eficiência global da ordem de 40 % ao 

PCS. Essas unidades, utilizando materiais em aço inoxidável, levaram o mundo para 

os geradores de vapor supercríticos. Atualmente, ligas de níquel estão sendo 

avaliadas pelo código ASME para condições de vapor de até 760 °C. O avanço 

tecnológico permitirá o desenvolvimento de plantas supercríticas com cerca de 50 % 

de eficiência ao PCS ou mais.  

Outra questão apontada por WEITZEL (2011), e que é importante para 

plantas de cogeração, é a faixa operacional que o gerador de vapor pode operar. As 

primeiras versões dos geradores de vapor supercríticos eram e ainda são 

controlados para manter a pressão de operação constante. A carga de operação é 

determinada pela vazão de água de alimentação e demanda de combustível, de 

maneira que a temperatura do vapor é controlada pelo ajuste da razão entre o calor 

liberado pela combustão e o fluxo mássico de água de alimentação. Outro método 

de projeto e controle proposto e chamado de gerador de vapor Benson (marca 

registrada pela Siemens AG), permite que parte da superfície do gerador de vapor 

seja evaporativa e parte superaqueça o vapor de modo controlado em função da 

carga demandada estabilizada. A faixa final de temperatura de controle pode atingir 

cargas parciais de 50 a 100% e o reaquecimento poderá ser controlado na faixa de 

cerca de 60 a 100 %. 

No mercado de utilidades mundial, novos desenvolvimentos tem sido 

realizados com o intuito de maximizar ainda mais a eficiência térmica, conforme 
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anteriormente descrito. Para isso, avançados sistemas térmicos de potência ultra-

supercríticos estão em desenvolvimento. Estas plantas serão operadas com 

temperaturas acima dos 700 °C, chegando a 760 °C e requereram materiais de liga 

de níquel no gerador de vapor, nas principais tubulações de vapor e na turbina a 

vapor. Com o avanço deste ciclo, afirmam que poderá haver o aumento de 6 % na 

eficiência térmica sobre os geradores de vapor operando com temperaturas ao redor 

de 600 °C (WEITZEL et al., 2012). 

No mercado de utilidades dos Estados Unidos, existem diversas unidades de 

1.300 MW supercríticas queimando carvão mineral em operação contínua, sendo 

que uma delas chegou a operar por 607 dias consecutivos, demonstrando alta 

confiabilidade e disponibilidade mesmo com os ciclos de carga do mercado norte 

americano, o qual demanda e faz operar com 40% da carga durante a noite (SMITH, 

1998). 

Segundo Kitto e Stultz (Ed.) (2005) uma importante planta de queima de 

biomassa foi construída com a finalidade de queimar palha em uma aplicação de 

sistema de potência com pressões ultra-supercríticas, ou seja, pressões acima de 

25 MPa. O gerador de vapor empregado neste sistema consome cerca de 105 MW 

térmicos de combustível e produz 35 MW elétricos e 50 MW térmicos de calor. Neste 

avançado projeto, palha enfardada é alimentada por meio de roscas alimentadoras 

dentro de um sistema de gaseificação com grelha refrigerada a água, na qual uma 

alta porcentagem de energia contida no combustível é liberada por pirólise e 

gaseificação. O restante da palha/carvão é queimado em uma grelha vibratória 

refrigerada a água. 

Conforme descrito anteriormente, os sistemas térmicos de potência com 

pressões supercríticas e ultra-supercríticas se desenvolveram ao longo do século 

passado e hoje possuem relativamente a mesma confiabilidade e flexibilidade 

operacionais que os sistemas subcríticos. Segundo Pellegrini, Oliveira Júnior e 

Burbano (2010), a aplicabilidade dos ciclos supercríticos devem ser avaliados de 

acordo com a disponibilidade da biomassa, sua composição e suas características 

de combustão. Ainda, no que tange ao uso da biomassa na combustão, a utilização 

de leitos fluidizados parece circulantes parece ser a melhor solução devido a sua 

flexibilidade em relação aos combustíveis de baixo poder calorífico. Outra questão a 

ser avaliada na utilização destes sistemas para cogeração é o número de 
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aquecedores de água de alimentação regenerativos, os quais devem ser dispostos 

de maneira a atender às necessidades de vapor do processo.  

Pellegrini, Oliveira Júnior e Burbano (2010) estudaram e compararam a 

configuração de um ciclo a vapor supercrítico e três ciclos combinados integrados a 

gaseificação de biomassa (Biomass Integrated Gasification Combined Cycle - 

BIGCC) a título de comparar o índice de geração específica bruta de energia elétrica 

para exportação. No estudo, dentre os principais equipamentos dos sistemas, a 

composição era: 

 

i. Ciclo a vapor convencional com geradores de vapor com 82 % de 

eficiência ao PCI produzindo vapor a 21 bar e 300 °C, bem como 

turbinas de contrapressão de baixa eficiência (55-65%). 

 

ii. BIGCC atmosférico com gerador de vapor a 40 bar e 400 °C 

 

iii. BIGCC atmosférico com gerador de vapor a 80 bar e 510 °C 

 

iv. BIGCC pressurizado com gerador de vapor a 80 bar e 510 °C 

 

v. Ciclo a vapor supercrítico composto por gerador de vapor com 

capacidade de produzir vapor a pressão de 292 bar e 590 °C com um 

reaquecimento a 590°C e seis trocadores de calor fechados e um 

aberto (desaerador). 

 

A Figura 7.5 apresenta uma representação para o possível arranjo de um 

ciclo supercrítico a partir da combustão da biomassa energética, mostrando os 

principais constituintes do ciclo. 
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Figura 7.5 – Representação para sistema de cogeração utilizando a gaseificação de biomassa 
integrada a ciclos combinados com turbina a gás e a vapor. 

Fonte: Adaptado de Pellegrini (2010). 

 

 

 Os resultados obtidos na simulação foram uma geração de energia elétrica 

excedente (descontando o consumo interno da planta) de 152 kWh/tc para o BIGCC 

(ii) quando comparado ao cenário base (i), 155 kWh/tc para o BIGCC (iii), 

202 kWh/tc para o BIGCC (iv) e 142 kWh/tc para o ciclo supercrítico. Além disso, 

conforme Pellegrini, Oliveira Júnior e Burbano (2010) apresentou nos chamados 

sistemas de cogeração avançados, a integração térmica pode reduzir o consumo de 

vapor da planta em 43 % para 280 kg/tc a partir da seleção de equipamentos mais 

eficientes. 

Outro aspecto importante e comentado por Pellegrini, Oliveira Júnior e 

Burbano (2010) é que apesar de o ciclo supercrítico ser menos competitivo no que 

tange a geração de eletricidade excedente do que o BIGCC pressurizado, a 

implementação da tecnologia supercrítica parece estar comercialmente mais 

próxima da escala da usina sucroenergética do que os BIGCC. Entretanto, os 

sistemas supercríticos não são adequados para pequenas capacidades, devido a 

problemas relacionados com a operação dos primeiros estágios da turbina a vapor 

que deveria lidar com pequenos fluxos mássicos, sendo necessárias pás muito 

pequenas, com projetos ineficientes devido aos vazamentos entre os estágios. As 

menores plantas seriam da ordem de 280 MW de capacidade de geração, de 
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maneira que seria necessário cerca de 6,5 milhões de toneladas de cana por ano 

(poucas usinas moem esta quantidade de cana no mundo). 

Outra possível maneira de aumentar a geração de energia elétrica 

excedente por tonelada de cana processada é a utilização da energia solar de 

maneira híbrida com a combustão da biomassa disponível no setor sucroenergético.  

A primeira planta híbrida com sistema solar e com biomassa em operação 

encontra-se na Espanha e foi chamada de Borges Termosolar. Esta planta produz 

22,5 MW, utilizando a biomassa nos dias nublados e durante a noite (NREL, 2015). 

Neste caso, o combustível fixo, biomassa, é utilizado em complemento ao sistema 

heliotérmico.  

Segundo a NREL (2015), em 2014, grandes aplicações comerciais foram 

implementadas na Espanha e nos Estados Unidos, sendo que o primeiro, ao final 

deste ano, tinha cerca de 2.300 MW de potência instalada com sistemas CSP, 

demonstrando a viabilidade destes equipamentos. 

Segundo PETERSEIM et al. (2014a), existe uma variedade de possíveis 

hibridizações do sistema de potência solar concentrada (ou CSP – Concentrated 

Solar Power, uma das configurações comerciais para plantas solares). Para 

compreender a o grau de dependência de hibridização dos sistemas CSP com 

outros componentes de geração de potência, os autores sugerem a divisão em três 

categorias de acordo com o nível de sinergia. Para sistemas híbridos com pouca 

sinergia, apenas uma pequena fração da infraestrutura e da operação da planta 

depende uma da outra. Para sistemas híbridos com média sinergia, o sistemas 

estão fisicamente conectados de maneira que compartilham os principais 

equipamentos, como por exemplo turbinas a vapor ou condensador. Entretanto, o 

sistema CSP requer a operação da planta anexa, geralmente muito maior, enquanto 

que a planta receptora pode operar sem os sistemas CSP. Esta é a estratégia 

dominante, na qual o sistema CSP prove aquecimento da água de alimentação, 

vapor de reaquecimento ou acréscimo de vapor saturado ou superaquecido 

(PETERSEIM et al., 2013). Para sistemas híbridos com forte sinergia, os sistemas 

CSP estão conectados com a planta anexa, compartilham os principais 

equipamentos e tem participação na geração elétrica solar alta (geralmente maior 

que 30 % quando comparados aos sistemas híbridos com média sinergia). A Figura 

7.6 apresenta uma representação para os possíveis modos de acoplamento do 

sistema solar aos ciclos térmicos de cogeração das usinas. O acoplamento do 
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sistema CSP por meio do caminho 1 da Figura 7.6 teria a função de aquecer a água 

de alimentação do gerador de vapor, outra maneira de se acoplar o sistema CSP é 

por meio do caminho 2 da Figura 7.6, permitindo o fornecimento de energia para o 

vapor de alta pressão. Outra proposição para o acoplamento dos sistemas CSP é o 

fornecimento de energia para as linhas de reaquecimento, servindo como um 

booster (aumentando a entalpia disponível). 

 

Figura 7.6 – Representação para opções de integração dos sistemas CSP em plantas existentes 
Fonte: Adaptado de Peterseim (2013). 

 

Uma das estratégias para utilização do sistema solar com ciclos de Rankine 

das usinas sucroenergéticas, tangencia a inserção de coletores solares para a 

utilização da energia elétrica produzida para o consumo interno, permitindo que 

maior parte da energia elétrica produzida fosse exportada para a conexão com a 

rede (híbrido de pouca sinergia). Uma possível estratégia é a utilização do sistema 

de coletor solar como um “booster” para o sistema de geração convencional, quando 

se pensa no híbrido de média sinergia. Uma outra possível estratégia, visando a 

utilização de um híbrido de forte sinergia, seria a instalação dos sistemas CSP de 

maneira que gera utilizassem os principais recursos da planta para estender a 



144 
 

entressafra a partir da mesma quantidade de combustível consumida durante o ano 

PETERSEIM et al. (2014b). 

As células combustível e os motores Stirling são componentes que poderão 

ser utilizados em sistemas de gaseificação de biomassa com o intuito de aumentar 

ainda mais a geração elétrica por meio da biomassa. Esta tecnologia continua em 

desenvolvimento e a produção de eletricidade está limitada a cerca de 1 MW para o 

primeiro e ao redor de 500 kW para o segundo. A eficiência poderá ultrapassar 60 % 

com o desenvolvimento destas tecnologias (CARLASSARA, 2009). 

Estes tipos de equipamentos poderão ser desenvolvidos no sentido de 

utilizar como combustível os resíduos agroindustriais e agrícolas do setor 

sucroenergético. A partir de seu desenvolvimento, seria possível estimar com maior 

precisão, para os cenários brasileiros, qual a geração adicional que estes sistemas 

híbridos permitiriam. O desenvolvimento deste escopo de trabalho poderá ser 

realizado em projetos posteriores. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 

Para a descrição do potencial de geração do setor sucroenergético 

geralmente alguns indicadores de desempenho são utilizados. Os mais difundidos 

para caracterizar o uso da energia em uma usina sucroenergética, segundo Palacio 

(2010), são: 

 

 cvapor [kg/tc]: consumo específico de vapor no 

processo, geralmente expresso em quilogramas de vapor utilizados no 

processo de fabricação por cada tonelada de cana moída, na base 

úmida. 

 

 Iger.bruto [kWh / tc]:  geração bruta de eletricidade, 

geralmente expresso em quilowatt-hora de eletricidade bruta por tonelada 

de cana moída, incluindo o consumo próprio da usina. 

 

 Iger.exc. [kWh / tc]: geração de eletricidade excedente, 

geralmente expresso em quilowatt-hora de eletricidade excedente por 

tonelada de cana moída. 

 

 Iprod.esp.vapor [kg vapor / kg comb.]:  representa a quantidade de vapor 

em quilogramas gerado por cada quilograma de combustível utilizado 

para a geração do calor. 

 

Outros índices utilizados para definir os cenários de geração foram:  

 

 Iprod.esp.ele [kW / kg vapor]:  representa a quantidade de 

eletricidade produzida pelo turbogerador, geralmente expresso em 

quilowatt-hora de eletricidade por cada quilograma de vapor expandido 

pela turbina. 

 

 αs/es [%]: representa o percentual de biomassa 

que foi alocado para a safra. O complemento é alocado para a 
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entressafra. Neste trabalho, nos casos em que houver entressafra, esta 

variável assume o valor de 70 %, a fim de melhor distribuir o tamanho 

dos equipamentos entre os períodos.  

 

De maneira geral, assumiu-se desconsiderar as perdas de carga ao longo 

dos circuitos de água, vapor, condensado, ar e gases, pois o dimensionamento 

relaciona o tamanho dos equipamentos, supondo que é possível instalar diferentes 

números de caldeiras e turbogeradores, a fim de atingir a demanda de vapor e o 

processamento de combustível de cada cenário exposto e que a temperatura do ar e 

de combustível utilizadas foram 27 °C e 32 °C, respectivamente. 

As variáveis e seus valores médios foram selecionados de maneira a se 

obter um panorama global sobre as influencias tecnológicas e o potencial de 

geração elétrico de cada cenário modelado. Desta maneira, o trabalho de 

modelagem de cada unidade produtora (usina) faz-se necessário conforme maior 

detalhamento e consequente avanço do projeto é realizado, processo geralmente 

iterativo e baseado nas referências comercialmente em operação. Como exemplo de 

variáveis que implicam diretamente nos índices de desempenho aqui propostos, está 

o tempo utilizado para o período de safra e entressafra. Os valores de 5.000 horas 

de safra e 3.000 horas de entressafra descrevem um cenário bastante utilizado em 

projetos preliminares elaborados para o setor sucroenergético. 

Outras informações que devem ser avaliadas com o desenvolvimento de um 

projeto em específico é a questão da destinação de parte do combustível para 

reserva, uma vez que nas paradas programadas e não programadas, consome-se 

uma quantidade de energia para o início das operações em regime permanente, não 

produzindo eletricidade. É difícil ponderar uma faixa para esta variável, uma vez que 

a mesma depende sobremaneira do local de instalação desta usina, pois as chuvas, 

que limitam o processo industrial, podem parar a termelétrica mais ou menos, 

demandando níveis variáveis de reserva. Dependendo do tipo de tecnologia e do 

arranjo de equipamentos, este consumo será maior ou menor. Aqui também não 

foram descontados combustíveis que são direcionados para outros usos dentro de 

uma usina. A modernização do setor, tem permitido o desenvolvimento de novos 

produtos advindos da mesma matéria-prima, como é o caso do etanol de segunda 

geração. 
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A decisão para a utilização de apenas 30 % do resíduo agrícola (palha) 

proveniente dos canaviais brasileiros visou apresentar o substancial incremento de 

geração específica bruta por tonelada de cana processada e, por outro lado, atender 

às questões técnicas e econômicas agrícolas de se manter parte da palha no 

campo. As vantagens e desvantagens deste material residual ficar sobre o solo 

variam dependendo das condições específicas do campo de cultura da cana-de-

açúcar, tais como o local da plantação, a variedade da planta, o estágio de corte, o 

período de colheita, o clima e outros aspectos ambientais combinados que permitem 

o estudo mais preciso e a identificação de qual quantidade pode ser removida para 

que se tenham os benefícios técnicos e econômicos esperados para este importante 

recurso energético. Hassuani (2005) relatou que a partir de pesquisas realizadas em 

diversas usinas, a remoção completa da palha poderia ser aconselhável e que em 

outros casos manter até 50 % da palha no campo traria valores satisfatórios para os 

interesses agronômicos da cultura de cana-de-açúcar. 

A seguir serão apresentados 20 cenários com a utilização de apenas bagaço 

de cana-de-açúcar e outros 20 cenários com a utilização de bagaço e palha de 

cana-de-açúcar.  Cada quadro representa um arranjo com tamanho típico de usina e 

principais índices de desempenho para a obtenção da geração específica por 

tonelada de cana processada. 

 
 
8.1 ÍNDICES DE GERAÇÃO ELÉTRICA 
 
 
 

A seguir são apresentados os cenários com os arranjos tecnológicos 

selecionados para este estudo. Para facilitar a visualização das principais variáveis 

de cada cenário, uma denominação baseada no código descrito pela Equação 8.1 

foi elaborada. 

 

Cenário XX - "@AAA,BBB,CCC,DDD - EEE - FFFFFFFF” (Eq. 8.1) 

 

Onde: 

XX =  número correspondente ao cenário apresentado; 

AAA = pressão média de operação do ciclo (medida na saída da 

válvula geral de vapor da caldeira); 
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BBB = temperatura média de operação do ciclo (medida na saída da 

válvula geral de vapor da caldeira); 

CCC =  temperatura média de operação da água de alimentação da 

caldeira (medida na entrada do gerador de vapor); 

DDD =  temperatura média de saída dos gases da caldeira (medida 

na chaminé); 

EEE = tipo de combustor: grelhas (GR), leito fluidizado borbulhante 

(BFB) ou leito fluidizado circulante (CFB); 

FFFFFFFF = Arranjo de turbinas: contrapressão (CP), extração com 

condensação (EX,CD), contrapressão + extração com 

condensação (CP+EX,CD) e reaquecimento + extração com 

condensação (RH+EX,CD). 

 

Cada cenário é composto pela moagem anual típica para cinco tamanhos de 

usinas. Cabe ressaltar que, atualmente, existem usinas com capacidade de 

processamento de biomassa maiores que o maior dos cenários utilizados (moagem 

de 5.000.000 toneladas de cana por ano), chegando próximo a 10.000.000 

toneladas de cana processada neste ano (Usina São Martinho – Pradópolis/SP) 

(PROCANA, 2015). Neste caso, pode-se fazer uma expansão da simulação para 

este novo cenário sem maiores perdas, uma vez que a geração específica bruta foi 

mantida constante como resultado dos parâmetros utilizados para a transformação 

do combustível em energia. Esse fato está ligado diretamente ao caráter estimativo 

e hipótese de que podem ser instalados quantos equipamentos similares (geradores, 

turbinas, etc.) forem necessários para atingir tal geração específica bruta. 

  O combustível disponível corresponde ao valor típico para bagaço de cana-

de-açúcar com 50 % de umidade para os cenários de 1-20. Para os cenários de 21-

40, o valor típico de bagaço de cana-de-açúcar com 50 % de umidade e o 

recolhimento de 30 % da palha disponível no campo com 15 % de umidade. A 

porcentagem média de 28 % de bagaço e 16,5 % de palha por tonelada de cana foi 

utilizada. Adicionalmente, para os cenários de 21-40, foi considerado que o 

combustível alimentado nas caldeiras consistia de uma mistura proporcional dos 

resíduos ao longo de todo o período de operação anual (70 % de bagaço e 30 % de 

palha) conforme descrito nas seções anteriores. Para a obtenção do combustível 

disponível anual, também foi utilizada a razão de 100 % de destinação dos resíduos 
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agroindustriais e agrícolas para a geração, o que, para um cenário de 

dimensionamento inicial de uma usina é aceitável. Posteriormente, combustível para 

reservas estratégicas para partidas da planta (início a frio ou a quente), perdas ao 

longo do processo ou outros usos para a biomassa deverão ser contabilizadas a 

título de tornar o cálculo mais acurado. 

O fluxo mássico de combustível disponível para safra avalia qual a taxa de 

consumo médio de combustível pode ser utilizada para o cálculo da geração 

específica bruta. Nesta variável, os parâmetros de tempo de safra estimado são 

utilizados. Para um cálculo mais detalhado, podem ser avaliadas questões como o 

rendimento industrial ou de produção que avalia qual o percentual do tempo de safra 

que realmente produziu o combustível para os ciclos (chuvas dificultam o processo 

de recepção de cana para ser processada na indústria), tempo de manutenção 

programada e não-programada esperadas, a possível compra de outros 

combustíveis e, portanto, criação de outras rotas que disponibilizem mais 

combustível para a geração, dentre outras questões.  

A produção específica de vapor, juntamente com a produção específica de 

energia são índices que englobam grande parte das múltiplas variáveis inerentes 

aos sistemas de potência. O primeiro índice inclui, não se limitando a, todas as 

questões relativas a combustão dos resíduos da biomassa e, portanto, a liberação 

de energia química contida no combustível para transformação em energia térmica e 

à eficiência desenvolvida pelos equipamentos disponíveis no mercado e, portanto, à 

tecnologia aplicada com o intuito de se obter a maior qualidade na transformação 

desta energia química em energia térmica (incluindo, vazões de ar, gases, 

combustível, água, vapor, etc). O segundo índice inclui, mas também não se limita a, 

todas as questões termodinâmicas, mecânicas, relativas à transformação da energia 

térmica contida no vapor em energia elétrica. 

No que tange ao dimensionamento dos cenários que possuem 

condensação, foi determinada a relação de 30% do combustível disponível 

direcionado para a entressafra. Este valor visa manter os geradores de vapor dentro 

da faixa operacional em que a temperatura e pressão são mantidas. Geralmente, o 

dimensionamento econômico destes geradores de vapor garante a temperatura de 

operação na faixa de 70 % a 100 % da carga, permitindo maior eficiência de 

operação do ciclo. Existem outros fatores, como por exemplo, o tamanho da turbina 

selecionada, que durante a safra operaria próximo a 100 % de carga, mas que 
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depois, durante a entressafra, operaria somente em condensação com, 

suponhamos, 70 % da carga, permitindo relativa alta eficiência quando comparado 

com menores valores de carga. 

Então, os cenários permitem inferir qual a geração específica bruta a partir 

das potências geradas durante a operação de safra e entressafra para aqueles 

cenários que são consideradas. 

 
 
8.1.1 Cenários com utilização apenas do resíduo agroindustrial: bagaço de 

cana 
 
 
Nesta modelagem foram utilizadas as seguintes condições de contorno para a 

elaboração dos Quadros de 8.1 a 8.20: 

 28 % de bagaço com 50 % de umidade a partir do processamento de cana. 

 100 % da destinação do resíduo para geração. 

 Períodos de safra médio de 5.000 h e entressafra médio de 3.000 h, 

perfazendo um período de manutenção programada juntamente com paradas 

não programadas de 30 dias. 

 70% de combustível utilizado na safra e 30% utilizado na entressafra para os 

cenários de 14-20. 
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Cenário 1 - "@21,300,110,210 - GR - CP" 

Moagem anual [t] 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

610 488 366 244 122 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Potência gerada [MW] 15 12 9 6 3 

Geração específica bruta [kWh/t] 15 15 15 15 15 

Quadro 8.1 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 21 bar, gerador de vapor de grelha, turbina de 
contrapressão 

 

Cenário 2 - "@67,520,170,160 - GR - CP" 

Moagem anual [t]  5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t]  1.400.000   1.120.000   840.000   560.000   280.000  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 280   224   168   112   56  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,40   2,40   2,40   2,40   2,40  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 672   538   403   269   134  

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

 5,80   5,80   5,80   5,80   5,80  

Potência gerada [MW]  116   93   70   46   23  

Geração específica bruta [kWh/t]  116   116   116   116   116  

Quadro 8.2 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de contrapressão 
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Cenário 3 - "@67,520,170,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

694 556 417 278 139 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Potência gerada [MW] 
120 96 72 48 24 

Geração específica bruta [kWh/t] 
120 120 120 120 120 

Quadro 8.3 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 4 - "@100,540,210,160 - GR - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

722 578 433 289 144 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Potência gerada [MW] 
144 116 87 58 29 

Geração específica bruta [kWh/t] 
144 144 144 144 144 

Quadro 8.4 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de contrapressão 
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Cenário 5 - "@100,540,210,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

745 596 447 298 149 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Potência gerada [MW] 
149 119 89 60 30 

Geração específica bruta [kWh/t] 
149 149 149 149 149 

 Quadro 8.5 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 6 - "@120,550,220,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

762 609 457 305 152 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 

Potência gerada [MW] 
157 126 94 63 31 

Geração específica bruta [kWh/t] 
157 157 157 157 157 

 Quadro 8.6 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de contrapressão 
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Cenário 7 - "@140,560,230,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

781 625 469 312 156 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 

Potência gerada [MW] 
168 134 101 67 34 

Geração específica bruta [kWh/t] 
168 168 168 168 168 

Quadro 8.7 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 8 - "@67,520,170,160 - GR - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

672 538 403 269 134 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Potência gerada [MW] 
142 114 85 57 28 

Geração específica bruta [kWh/t] 
142 142 142 142 142 

Quadro 8.8 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de extração com condensação 
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Cenário 9 - "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

694 556 417 278 139 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Potência gerada [MW] 
147 118 88 59 29 

Geração específica bruta [kWh/t] 
147 147 147 147 147 

Quadro 8.9 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de extração com condensação 

 

Cenário 10 - "@100,540,210,160 - GR - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

722 578 433 289 144 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Potência gerada [MW] 
173 138 104 69 35 

Geração específica bruta [kWh/t] 
173 173 173 173 173 

Quadro 8.10 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de extração com condensação 
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Cenário 11 - "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

745 596 447 298 149 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Potência gerada [MW] 
178 143 107 71 36 

Geração específica bruta [kWh/t] 
178 178 178 178 178 

Quadro 8.11 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de extração com condensação 

 

Cenário 12 - "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

762 609 457 305 152 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

Potência gerada [MW] 
187 150 112 75 37 

Geração específica bruta [kWh/t] 
187 187 187 187 187 

Quadro 8.12 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de extração com condensação 
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Cenário 13 - "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

280 224 168 112 56 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

781 625 469 312 156 

Produção específica de energia [kg 
vapor/ kW] 

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

Potência gerada [MW] 
198 158 119 79 40 

Geração específica bruta [kWh/t] 
198 198 198 198 198 

Quadro 8.13 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de extração com condensação 

 

Cenário 14 - "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

470 376 282 188 94 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

Potência gerada safra [MW] 
89 72 54 36 18 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

128 128 128 128 128 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

336 269 202 134 67 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

Potência gerada entressafra [MW] 
92 74 55 37 18 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

184 184 184 184 184 

Potência gerada bruta [MW] 
181 145 109 73 36 

Geração específica bruta [kWh/t] 
149 149 149 149 149 

Quadro 8.14 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, turbinas 
de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 15 - "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

486 389 292 194 97 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

Potência gerada safra [MW] 
92 74 55 37 18 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

132 132 132 132 132 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

347 278 208 139 69 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

Potência gerada entressafra [MW] 
95 76 57 38 19 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

190 190 190 190 190 

Potência gerada bruta [MW] 
187 150 112 75 37 

Geração específica bruta [kWh/t] 
154 154 154 154 154 

Quadro 8.15 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 16 - "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

506 405 303 202 101 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 

Potência gerada safra [MW] 
110 88 66 44 22 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

157 157 157 157 157 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

361 289 217 144 72 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Potência gerada entressafra [MW] 
108 86 65 43 22 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

216 216 216 216 216 

Potência gerada bruta [MW] 
218 174 131 87 44 

Geração específica bruta [kWh/t] 
179 179 179 179 179 

Quadro 8.16 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, 
turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 17 - "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

521 417 313 209 104 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 

Potência gerada safra [MW] 114 91 68 45 23 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

162 162 162 162 162 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

372 298 223 149 74 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Potência gerada entressafra [MW] 111 89 67 44 22 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

222 222 222 222 222 

Potência gerada bruta [MW] 225 180 135 90 45 

Geração específica bruta [kWh/t] 185 185 185 185 185 

Quadro 8.17 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 18 - "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

533 426 320 213 107 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

Potência gerada safra [MW] 
119 96 72 48 24 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

171 171 171 171 171 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

381 305 228 152 76 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Potência gerada entressafra [MW] 
115 92 69 46 23 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

231 231 231 231 231 

Potência gerada bruta [MW] 
235 188 141 94 47 

Geração específica bruta [kWh/t] 
193 193 193 193 193 

Quadro 8.18 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 19 - "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

547 437 328 219 109 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Potência gerada safra [MW] 
127 102 76 51 25 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

182 182 182 182 182 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

391 312 234 156 78 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Potência gerada entressafra [MW] 
120 96 72 48 24 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

240 240 240 240 240 

Potência gerada bruta [MW] 
247 198 148 99 49 

Geração específica bruta [kWh/t] 
204 204 204 204 204 

Quadro 8.19 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 20 -  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 
1.400.000 1.120.000 840.000 560.000 280.000 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

196 157 118 78 39 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

478 383 287 191 96 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Potência gerada safra [MW] 
133 106 80 53 27 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

190 190 190 190 190 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

140 112 84 56 28 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

407 326 244 163 81 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Potência gerada entressafra [MW] 
139 111 83 55 28 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

277 277 277 277 277 

Potência gerada bruta [MW] 
271 217 163 109 54 

Geração específica bruta [kWh/t] 
223 223 223 223 223 

Quadro 8.20 – Cenário com ciclo Rankine com reaquecimento com pressão 160 bar, gerador de 
vapor com leito fluidizado borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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8.1.2 Cenários com utilização de resíduos agroindustrial e agrícola: 
bagaço e palha de cana 

 
 
 

Nesta modelagem foram utilizadas as seguintes condições de contorno: 

 O combustível é alimentado com 70 % bagaço e 30 % de palha de cana.  

 Do total de cana processada, produz-se 28 % de bagaço com 50 % de 

umidade e 16,5 % de palha com 15 % de umidade. 

 100 % da destinação dos resíduos para geração. 

 Períodos de safra médio de 5.000 h e entressafra médio de 3.000. 

 70% de combustível utilizado na safra e 30% utilizado na entressafra para os 

cenários de 34-40. 
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Cenário 21 -  "@21,300,110,210 - GR - CP" 

Moagem anual [t] 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 1.647.059 1.317.647 988.235 658.824 329.412 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

329 264 198 132 66 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

774 619 464 310 155 

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Potência gerada [MW] 19 15 12 8 4 

Geração específica bruta [kWh/t] 19 19 19 19 19 

Quadro 8.21 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 21 bar, gerador de vapor de grelha, turbina de 
contrapressão 

 

Cenário 22 -  "@67,520,170,160 - GR - CP" 

Moagem anual [t] 
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível [t] 
1.647.059 1.317.647 988.235 658.824 329.412 

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

329 264 198 132 66 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

856 685 514 343 171 

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Potência gerada [MW] 
148 118 89 59 30 

Geração específica bruta [kWh/t] 
148 148 148 148 148 

Quadro 8.22 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de contrapressão 
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Cenário 23 -  "@67,520,170,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,69   2,69   2,69   2,69   2,69  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 886   709   532   354   177  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 5,80   5,80   5,80   5,80   5,80  

Potência gerada [MW] 
 153   122   92   61   31  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 153   153   153   153   153  

Quadro 8.23 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 24 -  "@100,540,210,160 - GR - CP" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,80   2,80   2,80   2,80   2,80  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 922   738   553   369   184  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 5,00   5,00   5,00   5,00   5,00  

Potência gerada [MW] 
 184   148   111   74   37  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 184   184   184   184   184  

Quadro 8.24 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, turbina 
de contrapressão 
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Cenário 25 - "@100,540,210,160,65 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,88   2,88   2,88   2,88   2,88  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 949   759   569   379   190  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 5,00   5,00   5,00   5,00   5,00  

Potência gerada [MW] 
 190   152   114   76   38  

Geração específica bruta [kWh/t] 
190 190 190 190 190 

 Quadro 8.25 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 26 - "@120,550,220,160,75 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,95   2,95   2,95   2,95   2,95  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 972   777   583   389   194  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,85   4,85   4,85   4,85   4,85  

Potência gerada [MW] 
 200   160   120   80   40  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 200   200   200   200   200  

 Quadro 8.26 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de contrapressão 
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Cenário 27 -  "@140,560,230,160 - BFB - CP" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 3,02   3,02   3,02   3,02   3,02  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 995   796   597   398   199  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,65   4,65   4,65   4,65   4,65  

Potência gerada [MW] 
 214   171   128   86   43  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 214   214   214   214   214  

Quadro 8.27 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de contrapressão 

 

Cenário 28 -  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,60   2,60   2,60   2,60   2,60  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 856   685   514   343   171  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,73   4,73   4,73   4,73   4,73  

Potência gerada [MW] 
 181   145   109   73   36  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 181   181   181   181   181  

Quadro 8.28 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, 
turbina de extração com condensação 
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Cenário 29 - "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,69   2,69   2,69   2,69   2,69  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 886   709   532   354   177  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,73   4,73   4,73   4,73   4,73  

Potência gerada [MW] 
 188   150   113   75   38  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 188   188   188   188   188  

Quadro 8.29 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbina de extração com condensação 

 

Cenário 30 -  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,80   2,80   2,80   2,80   2,80  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 922   738   553   369   184  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,18   4,18   4,18   4,18   4,18  

Potência gerada [MW] 
 221   177   133   88   44  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 221   221   221   221   221  

Quadro 8.30 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, 
turbina de extração com condensação 

  



170 
 

Cenário 31 -  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,88   2,88   2,88   2,88   2,88  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 949   759   569   379   190  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,18   4,18   4,18   4,18   4,18  

Potência gerada [MW] 
 227   182   136   91   45  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 227  227  227  227  227 

Quadro 8.31 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de extração com condensação 

 

Cenário 32 -  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,95   2,95   2,95   2,95   2,95  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 972   777   583   389   194  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 4,08   4,08   4,08   4,08   4,08  

Potência gerada [MW] 
 238   191   143   95   48  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 238   238   238   238   238  

Quadro 8.32 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de extração com condensação 
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Cenário 33 -  "@140,560,230,160,85 - BFB - EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível [t/h] 

 329   264   198   132   66  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 3,02   3,02   3,02   3,02   3,02  

Fluxo mássico de vapor disponível 
[t/h] 

 995   796   597   398   199  

Produção específica de energia 
[kg vapor/ kW] 

 3,95   3,95   3,95   3,95   3,95  

Potência gerada [MW] 
 252   201   151   101   50  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 252   252   252   252   252  

Quadro 8.33 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbina de extração com condensação 
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Cenário 34 -  "@67,520,170,160,55 - GR - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,60   2,60   2,60   2,60   2,60  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 600   480   360   240   120  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 5,26   5,26   5,26   5,26   5,26  

Potência gerada safra [MW] 
 114   91   68   46   23  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 163   163   163   163   163  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 428   343   257   171   86  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,65   3,65   3,65   3,65   3,65  

Potência gerada entressafra [MW] 
 117   94   70   47   23  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 235   235   235   235   235  

Potência gerada bruta [MW] 
 231   185   139   92   46  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 190   190   190   190   190  

Quadro 8.34 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com grelha, 
turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 35 -  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,69   2,69   2,69   2,69   2,69  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 620   496   372   248   124  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 5,26   5,26   5,26   5,26   5,26  

Potência gerada safra [MW] 
 118   94   71   47   24  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 168   168   168   168   168  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 443   354   266   177   89  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,65   3,65   3,65   3,65   3,65  

Potência gerada entressafra [MW] 
 121   97   73   49   24  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 243   243   243   243   243  

Potência gerada bruta [MW] 
 239   191   144   96   48  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 196   196   196   196   196  

Quadro 8.35 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 67 bar, gerador de vapor com leito fluidizado 
borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 36 -  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,80   2,80   2,80   2,80   2,80  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 646   517   387   258   129  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 4,59   4,59   4,59   4,59   4,59  

Potência gerada safra [MW] 
 141   113   84   56   28  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 201   201   201   201   201  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 461   369   277   184   92  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,35   3,35   3,35   3,35   3,35  

Potência gerada entressafra [MW] 
 138   110   83   55   28  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 275   275   275   275   275  

Potência gerada bruta [MW] 
 278   223   167   111   56  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 229   229   229   229   229  

Quadro 8.36 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com grelha, 
turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 37 -  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,88   2,88   2,88   2,88   2,88  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 664   531   398   266   133  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 4,59   4,59   4,59   4,59   4,59  

Potência gerada safra [MW] 
 145   116   87   58   29  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 207   207   207   207   207  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 474   379   285   190   95  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,35   3,35   3,35   3,35   3,35  

Potência gerada entressafra [MW] 
 142   113   85   57   28  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 283   283   283   283   283  

Potência gerada bruta [MW] 
 286   229   172   115   57  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 235   235   235   235   235  

Quadro 8.37 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 100 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 38 -  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 2,95   2,95   2,95   2,95   2,95  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 680   544   408   272   136  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 4,46   4,46   4,46   4,46   4,46  

Potência gerada safra [MW] 
 152   122   91   61   30  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 218   218   218   218   218  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 486   389   292   194   97  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,30   3,30   3,30   3,30   3,30  

Potência gerada entressafra [MW] 
 147   118   88   59   29  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 294   294   294   294   294  

Potência gerada bruta [MW] 
 300   240   180   120   60  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 247   247   247   247   247  

Quadro 8.38 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 120 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 39 -  "@140,560,230,160,85 - BFB - CP + EX,CD" 

Moagem anual [t] 
 5.000.000   4.000.000   3.000.000   2.000.000   1.000.000  

Combustível disponível anual [t] 
 1.647.059   1.317.647   988.235   658.824   329.412  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

 231   184   138   92   46  

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

 3,02   3,02   3,02   3,02   3,02  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

 696   557   418   279   139  

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

 4,30   4,30   4,30   4,30   4,30  

Potência gerada safra [MW] 
 162   130   97   65   32  

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

 231   231   231   231   231  

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

 165   132   99   66   33  

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

 497   398   298   199   99  

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

 3,25   3,25   3,25   3,25   3,25  

Potência gerada entressafra [MW] 
 153   122   92   61   31  

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

 306   306   306   306   306  

Potência gerada bruta [MW] 
 315   252   189   126   63  

Geração específica bruta [kWh/t] 
 259   259   259   259   259  

Quadro 8.39 – Cenário com ciclo Rankine com pressão 140 bar, gerador de vapor com leito 
fluidizado borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 
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Cenário 40 -   "@160,560,250,160,95 - BFB - RH + EX,CD" 

Moagem anual [t] 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Combustível disponível anual [t] 1.647.059 1.317.647 988.235 658.824 329.412 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para safra [t/h] 

231 184 138 92 46 

Produção específica de vapor [kg 
vapor/ kg comb.] 

2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para safra [t/h] 

611 489 367 244 122 

Produção específica de energia na 
safra [kg vapor/ kW] 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Potência gerada safra [MW] 170 136 102 68 34 

Geração específica bruta na safra 
[kWh/t] 

242 242 242 242 242 

Fluxo mássico de combustível 
disponível para entressafra [t/h] 

165 132 99 66 33 

Fluxo mássico de vapor disponível 
para entressafra [t/h] 

527 422 316 211 105 

Produção específica de energia na 
entressafra [kg vapor/ kW] 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

Potência gerada entressafra [MW] 165 132 99 66 33 

Geração específica bruta na 
entressafra [kWh/t] 

329 329 329 329 329 

Potência gerada bruta [MW] 334 268 201 134 67 

Geração específica bruta [kWh/t] 275 275 275 275 275 

Quadro 8.40 – Cenário com ciclo Rankine com reaquecimento com pressão 160 bar, gerador de 
vapor com leito fluidizado borbulhante, turbinas de contrapressão e de extração com condensação 

 

8.1.3 Comparativo dos arranjos selecionados 
 
 
 

Os cenários foram incorporados em grupos tecnológicos que estão 

subdivididos pelos arranjos com turbinas de contrapressão, turbinas de extração 

com condensação, turbinas de contrapressão e extração com condensação e 

turbinas com reaquecimento e extração com condensação. Para facilitar a 

visualização destes grupos tecnológicos, os primeiros cenários que alteram o arranjo 

das turbinas foram grafados em azul nos Quadros de 8.41 a 8.46. 

Os grupos tecnológicos dos cenários de 1 a 7, de 8 a 13, de 14 a 19 e 20 

tiveram como principais alterações o tipo de combustor (local em que ocorre a 

conversão termoquímica) e as condições de contorno para a pressão e a 
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temperatura de operação do ciclo, como podem ser evidenciadas nos Quadros de 

8.41 a 8.46. 

 
 
8.1.3.1 Arranjos com a utilização apenas de resíduos agroindustrial: bagaço 

de cana 
 
 
 

O resumo da produção específica de vapor utilizada para estimar a 

transformação do combustível bagaço de cana em vapor para os ciclos térmicos ao 

longo dos cenários de 1 a 20 é mostrado no Quadro 8.41. 

O índice de produção específica média de vapor aumenta dentro de um 

grupo tecnológico com a inserção da combustão em leito fluidizado borbulhante pelo 

fato de realizar a combustão da massa combustível de maneira mais eficiente do 

que as grelhas convencionais. Associado à substituição do sistema combustor dos 

geradores de vapor, o aumento dos pares de pressão e temperatura do sistemas de 

potência também promove o aumento do índice de produção específica média de 

vapor. Para permitir a fácil visualização e a graduação entres os cenários de menor 

e maior eficiência, a coluna com o índice de produção específica média de vapor foi 

grafada com um gradiente de cores do vermelho ao verde, de modo que o menos 

eficiente recebeu a cor vermelho e o mais eficiente a cor verde. 
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Cenário Arranjo 
Prod. Esp. Média Vapor 

[kg vapor / kg comb.] 

1  "@21,300,110,210 - GR - CP"  2,18 

2  "@67,520,170,160 - GR - CP"  2,40 

3  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  2,48 

4  "@100,540,210,160 - GR - CP"  2,58 

5  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  2,66 

6  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  2,72 

7  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  2,79 

8  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  2,40 

9  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  2,48 

10  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  2,58 

11  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  2,66 

12  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  2,72 

13  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  2,79 

14  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  2,40 

15  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,48 

16  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  2,58 

17  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,66 

18  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,72 

19  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,79 

20  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD"     2,44(*) 

(*) inclui o consumo de combustível para reaquecer o vapor do ciclo térmico. Na entressafra, foi 
considerado a não utilização do reaquecimento e esta variável assumiu o valor médio de 2,91. 

Quadro 8.41 – Resumo com a produção específica média de vapor, por arranjo, considerado 
queimando combustível bagaço cana 

 

O resumo do consumo específico médio de vapor na safra, na safra com 

entressafra e na entressafra somente, utilizados para estimar a transformação da 

energia contida no vapor em energia elétrica pelo turbogerador, ao longo dos 

cenários de 1 a 20 é apresentado no Quadro 8.42. 

O índice de consumo específico médio de vapor para os cenários de 

operação de safra/entressafra e somente entressafra diminuem conforme aumenta-

se o par de pressão e temperatura para os ciclos. Esta diminuição gradual também 

ocorre com a inserção de maior tecnologia para as turbinas, partindo das turbinas de 

contrapressão para as turbinas de extração com condensação. A seguir, ao se 

utilizar um arranjo que combina, no mesmo ciclo térmico, turbinas de contrapressão 

e de extração com condensação, bem como turbinas com reaquecimento, extrações 

e condensação é possível realizar o processo de condensação pura na entressafra, 

momento em que o processo industrial da usina não consome vapor e a geração 

elétrica é favorecida. De maneira similar, quanto maior as pressões de operação dos 

ciclos, maiores as eficiências de conversão da energia contida no vapor em energia 

elétrica, resultado direto do menor consumo específico médio de vapor. 
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Cenário Arranjo 

Cons. Esp.     
Médio Vapor 

safra/entressafra 
[10³ kg vapor/MW] 

Cons. Esp. Médio 
Vapor entressafra 
[10³ kg vapor/MW] 

1  "@21,300,110,210 - GR - CP"  12,00  

2  "@67,520,170,160 - GR - CP"  5,80  

3  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  5,80  

4  "@100,540,210,160 - GR - CP"  5,00  

5  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  5,00  

6  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  4,85  

7  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  4,65  

8  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  4,73  

9  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  4,73  

10  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  4,18  

11  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  4,18  

12  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  4,08  

13  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  3,95  

14  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  5,26 3,65 

15  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  5,26 3,65 

16  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  4,59 3,35 

17  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,59 3,35 

18  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,46 3,30 

19  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,30 3,25 

20  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD" 3,60 3,20 

Quadro 8.42 – Resumo com o consumo específico médio de vapor na safra e entressafra 
queimando combustível bagaço cana 

 

O resumo com os índices de geração específica de energia para cada 

arranjo ao longo dos cenários de 1 a 20 são apresentados no Quadro 8.43. Com o 

intuito de comparar determinadas tecnologias que estão em fases menos 

desenvolvidas, mas que são estudadas e apresentadas na literatura, com os demais 

ciclos modelados, os arranjos a21, com ciclo supercrítico, e a22, com ciclo de 

gaseificação integrada a turbinas a gás, foram apresentados ao final do 

Quadro 8.43. 

Com o avanço dos equipamentos que compõem os grupos tecnológicos (dos 

menos eficientes para os mais eficientes) em associação aos pares de pressão e 

temperatura de operação do ciclo de potência, é possível verificar a graduação do 

índice de geração específica bruta de energia, partindo de 15 kWh/tc, em sistemas 

de tecnologia nos quais o foco à geração de energia elétrica não era considerado no 

dimensionamento dos sistemas térmicos, aos modernos sistemas de alta eficiência 

que possuem índice de geração específica bruta que ultrapassam os 200 kWh/tc. A 

graduação do vermelho ao verde para o índice de geração específica bruta permite 

verificar graficamente por meio de uma escala de cores, as contribuições referentes 
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aos arranjos para os sistemas de potência, variando dos menos para os mais 

eficientes, respectivamente.  

 

Cenário Arranjo 

Índice de 
geração 

específica bruta 
de energia 
[kWh/tc] 

1  "@21,300,110,210 - GR - CP"  15 

2  "@67,520,170,160 - GR - CP"  116 

3  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  120 

4  "@100,540,210,160 - GR - CP"  144 

5  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  149 

6  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  157 

7  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  168 

8  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  142 

9  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  147 

10  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  173 

11  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  178 

12  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  187 

13  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  198 

14  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  149 

15  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  154 

16  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  179 

17  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  185 

18  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  193 

19  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  204 

20  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD" 214 

a21  "@290,600,300,160 - CFB - RH + EX,CD"      300(*) 

a22  BIG-GT-HRSG       330(**) 
(*) Adaptado de Pellegrini (2009) 
(**) Adaptado de Correa Neto (2001), Larson, Williams e Leal (2001) e Hassuani (2005) 

Quadro 8.43 – Resumo com os índices de geração específica de energia para a combustão de 
bagaço de cana-de-açúcar 

 

A Figura 8.1 mostra a curva com os incrementos tecnológicos apresentados 

para os ciclos dos cenários de 1 a 20, tanto quanto a extrapolação para os cenários 

a21 com ciclo supercrítico e a22 com ciclo de gaseificação de biomassa integrado a 

turbinas a gás. 

É possível verificar por meio da Figura 8.1 que apesar do incremento de 

eficiência e consequente maior índice de geração específica bruta quando se 

utilizam grupos tecnológicos mais eficientes, existem combinações de grupos 

tecnológicos mais eficientes com pares de pressão e temperatura menores que 

outras combinações que possuem maiores índices de geração especifica bruta de 

energia, como é o caso dos cenários 9, 14 e 15. De maneira inversa, existem 
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combinações de grupos tecnológicos menos eficientes com pares de pressão e 

temperatura maiores que outras combinações que também possuem maiores 

índices de geração específica bruta de energia, como é o caso dos cenários de 4 a 7 

que possuem turbinas de contrapressão operando com maiores pressões que ciclos 

de turbinas de extração com condensação (cenário 8 contra cenário 4) e de ciclos 

com turbinas de contrapressão e extração com condensação (cenário 5 contra 

cenário 14 e cenários 6 e 7 contra cenário 15). 

Cabe ressaltar que os valores obtidos para os índices de geração específica 

bruta dos cenários simulados tem o intuito de direcionar os estudos de geração e 

avaliar a capacidade da usina sucroenergética em termos de geração de energia 

total a partir dos equipamentos e condições de operações selecionadas. Entretanto, 

para o correto dimensionamento, faz-se necessário o arranjo adequado e o 

aprofundamento dos cálculos termodinâmicos para melhorar a precisão dos 

resultados de todas as variáveis de controle. 

 

 

Figura 8.1 – Curva com índice de geração específica bruta por arranjo considerado para a 
combustão de bagaço de cana-de-açúcar 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ín
d
ic

e
 d

e
 g

e
ra

ç
ã
o
 e

s
p
e
c
íf

ic
a
 b

ru
ta

 [
k
W

h
/t
c
] 

Cenário 



184 
 

8.1.3.2 Arranjos com a utilização de resíduos agroindustrial e agrícola: 
bagaço e palha de cana 

 
 
 

O resumo da produção específica de vapor utilizada para estimar a 

transformação da mistura combustível bagaço e palha de cana em vapor para os 

ciclos térmicos ao longo dos cenários de 21 a 40 é mostrado no Quadro 8.44. 

De maneira similar ao apresentado na seção 8.1.3.1, o índice de produção 

específica média de vapor aumenta dentro de um grupo tecnológico com a inserção 

da combustão em leito fluidizado borbulhante pelo fato de realizar a combustão da 

massa combustível de maneira mais eficiente do que as grelhas convencionais. 

Associado à substituição do sistema combustor dos geradores de vapor, o aumento 

dos pares de pressão e temperatura dos sistemas de potência também promove o 

aumento do índice de produção específica média de vapor. Para permitir a fácil 

visualização e a graduação entres os cenários de menor e maior eficiência, a coluna 

com o índice de produção específica média de vapor foi grafada com um gradiente 

de cores do vermelho ao verde, de modo que o menos eficiente recebeu a cor 

vermelho e o mais eficiente a cor verde. 

Entretanto, com a utilização do resíduo agrícola a produção de material 

combustível por tonelada de cana aumenta e é possível obter valores de produção 

específica média de vapor maiores que os calculados para os cenários em que 

apenas o bagaço de cana-de-açúcar foi considerado. Este aumento está 

diretamente associado à capacidade dos equipamentos selecionados para o ciclo 

efetuarem a transformação termoquímica do combustível e permitir a geração 

termoelétrica. Para isso será necessário que estes equipamentos estejam 

previamente projetados para tais cenários. Pode-se verificar que conforme houve o 

aumento de biomassa disponível para geração elétrica bruta com a inserção da 

palha, associado à maior disponibilidade térmica devido basicamente à menor 

umidade da palha frente ao bagaço, houve substancial aumento da produção 

específica média de vapor para os cenários de 21 à 40 em comparação aos cenários 

de 1 à 20.  
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Cenário Arranjo 
Prod. Esp. Média Vapor 

[kg vapor / kg comb.] 

21  "@21,300,110,210 - GR - CP"  2,35 

22  "@67,520,170,160 - GR - CP"  2,60 

23  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  2,69 

24  "@100,540,210,160 - GR - CP"  2,80 

25  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  2,88 

26  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  2,95 

27  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  3,02 

28  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  2,60 

29  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  2,69 

30  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  2,80 

31  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  2,88 

32  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  2,95 

33  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  3,02 

34  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  2,60 

35  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,69 

36  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  2,80 

37  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,88 

38  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  2,95 

39  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  3,02 

40  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD"     2,65(*) 

(*) inclui o consumo de combustível para reaquecer o vapor do ciclo térmico. Na entressafra, 
foi considerado a não utilização do reaquecimento e esta variável assumiu o valor médio de 
3,20. 

Quadro 8.44 – Resumo com a produção específica média de vapor por arranjo considerado 
queimando a mistura combustível bagaço e palha de cana 

 

O resumo do consumo específico médio de vapor na safra, na safra com 

entressafra e na entressafra somente, utilizados para estimar a transformação da 

energia contida no vapor em energia elétrica pelo turbogerador, ao longo dos 

cenários de 21 a 40 é apresentado no Quadro 8.45. 

De maneira similar ao apresentado na seção 8.1.3.1, o índice de consumo 

específico médio de vapor para os cenários de operação de safra/entressafra e 

somente entressafra diminuem conforme aumenta-se o par de pressão e 

temperatura para os ciclos. Esta diminuição gradual também ocorre com a inserção 

de maior tecnologia para as turbinas, partindo das turbinas de contrapressão para as 

turbinas de extração com condensação. A seguir, ao se utilizar um arranjo que 

combina, no mesmo ciclo térmico, turbinas de contrapressão e de extração com 

condensação, bem como turbinas com reaquecimento, extrações e condensação é 

possível realizar o processo de condensação pura na entressafra, momento em que 

o processo industrial da usina não consome vapor e a geração elétrica é favorecida. 

De maneira similar, quanto maior as pressões de operação dos ciclos, maiores as 
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eficiências de conversão da energia contida no vapor em energia elétrica, resultado 

direto do menor consumo específico médio de vapor. 

Os índices de consumo específico médio de vapor mantiveram-se similares 

aos calculados para os cenários de queima de apenas bagaço de cana pelo fato de 

a introdução da palha não produzir grandes variações no ciclo de vapor. Pequenas 

alterações operacionais foram desconsideradas aqui, pois o intuito deste estudo é 

demonstrar qual o dimensional geral para os equipamentos selecionados para cada 

arranjo propostos nos cenários. Apenas a título de ilustrar estas possíveis 

alterações, com a introdução da palha, pode ser necessário maior extração de vapor 

na tomada que alimenta a parte de regeneração do ar com o intuito de aumentar a 

temperatura de metal de partes do equipamento de geração de vapor, visando 

reduzir ou mitigar a formação de ácidos que poderia danificar o equipamento de 

maneira prematura. Esta maior extração de vapor na turbina pode interferir de 

maneira a aumentar o consumo específico médio de vapor, contudo, em valores 

desprezíveis para este nível de modelagem. 

 

Cenário Arranjo 

Cons. Esp.     
Médio Vapor 

safra/entressafra 
[10³ kg vapor/MW] 

Cons. Esp. Médio 
Vapor entressafra 
[10³ kg vapor/MW] 

21  "@21,300,110,210 - GR - CP"  12,00  

22  "@67,520,170,160 - GR - CP"  5,80  

23  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  5,80  

24  "@100,540,210,160 - GR - CP"  5,00  

25  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  5,00  

26  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  4,85  

27  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  4,65  

28  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  4,73  

29  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  4,73  

30  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  4,18  

31  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  4,18  

32  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  4,08  

33  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  3,95  

34  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  5,26 3,65 

35  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  5,26 3,65 

36  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  4,59 3,35 

37  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,59 3,35 

38  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,46 3,30 

39  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  4,30 3,25 

40  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD" 3,60 3,20 

Quadro 8.45 – Resumo com o consumo específico médio de vapor na safra e entressafra 
queimando a mistura combustível bagaço e palha de cana 
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O resumo com os índices de geração específica de energia para cada 

arranjo ao longo dos cenários de 21 a 40 são apresentados no Quadro 8.46. Com o 

intuito de comparar determinadas tecnologias que estão em fase menos 

desenvolvidas, mas que são estudadas e apresentadas na literatura, com os demais 

ciclos modelados, os arranjos 21, com ciclo supercrítico, e 22, com ciclo de 

gaseificação integrada a turbinas a gás, foram apresentados ao final do 

Quadro 8.46. 

 

Cenário Arranjo 

Índice de 
geração 

específica bruta 
de energia 
[kWh/tc] 

21  "@21,300,110,210 - GR - CP"  19 

22  "@67,520,170,160 - GR - CP"  148 

23  "@67,520,170,160 - BFB - CP"  153 

24  "@100,540,210,160 - GR - CP"  184 

25  "@100,540,210,160 - BFB - CP"  190 

26  "@120,550,220,160 - BFB - CP"  200 

27  "@140,560,230,160 - BFB - CP"  214 

28  "@67,520,170,160 - GR - EX,CD"  181 

29  "@67,520,170,160 - BFB - EX,CD"  188 

30  "@100,540,210,160 - GR - EX,CD"  221 

31  "@100,540,210,160 - BFB - EX,CD"  227 

32  "@120,550,220,160 - BFB - EX,CD"  238 

33  "@140,560,230,160 - BFB - EX,CD"  252 

34  "@67,520,170,160 - GR - CP + EX,CD"  190 

35  "@67,520,170,160 - BFB - CP + EX,CD"  196 

36  "@100,540,210,160 - GR - CP + EX,CD"  229 

37  "@100,540,210,160 - BFB - CP + EX,CD"  235 

38  "@120,550,220,160 - BFB - CP + EX,CD"  247 

39  "@140,560,230,160 - BFB - CP + EX,CD"  259 

40  "@160,560,250,160 - BFB - RH + EX,CD" 275 

a41  "@290,600,300,160 - CFB - RH + EX,CD"      368(*) 

a42  BIG-GT-HRSG        525(**) 

(*) Adaptado de Pellegrini (2009) 
(**) Adaptado de Correa Neto (2001), Larson, Williams e Leal (2001) e Hassuani (2005) 

Quadro 8.46 – Resumo com os índices de geração específica de energia para a combustão da 
mistura combustível bagaço e palha de cana 

 

A Figura 8.2 mostra a curva com os incrementos tecnológicos apresentados 

para os ciclos dos cenários de 21 a 40, tanto quanto a extrapolação para os cenários 

a41 com ciclo supercrítico e a42 com ciclo de gaseificação de biomassa integrado a 

turbinas a gás. 
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A variação média dos índices de geração específica bruta de energia dos 

cenários de 1 a 20, quando comparada com os cenários de 21 a 40 (sem e com a 

inserção da palha), foi de 27,5 %. Sendo que o menor aumento foi verificado para o 

arranjo dos cenários 1 e 21 com 26,8 % e o maior aumento para os cenários 20 e 40 

com 28,5 %. Os índices de geração específica bruta de energia para os cenários 

a21, a22, a41 e a42 foram obtidos da literatura e vislumbram condições de contorno 

diferentes entre os cenários de maneira que esta comparação tem seu valor 

diminuído. Entretanto, estes cenários permitem verificar os possíveis limites para a 

maior conversão possível neste começo de século. 

 

 

Figura 8.2 – Curva com índice de geração específica bruta por arranjo considerado para a 
combustão da mistura bagaço e palha de cana-de-açúcar 

 

As Figuras 8.1 e 8.2 evidenciam a implementação de tecnologias disruptivas 

ou também chamadas de inovações disruptivas. É possível verificar que a partir dos 

arranjos 1 e 21 que a biomassa era praticamente destinada para produzir a energia 

elétrica que o processo industrial consumia, visto que o índice de geração específica 

bruta é relativamente baixo para permitir a exportação de energia elétrica, 
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caracterizando sobremaneira o que recebe o nome de autoprodução de energia. 

Neste conceito, a biomassa era vista como resíduo a ser eliminado, evitando 

passivos ambientais. A geração elétrica era destinada à movimentar parte dos 

poucos acionamentos e recursos que consumiam energia elétrica. A partir dos 

cenários 2 a 20 e 22 a 40, são demonstradas tecnologias que tem a capacidade de 

gerar expressiva quantidade de energia elétrica, tornando a biomassa disponível um 

recurso a ser utilizado de maneira eficaz. Estas tecnologias estão desenvolvidas e 

estão comercialmente ao acesso dos investidores, restando avaliar as diversas 

outras dimensões que tangenciam o investimento em bens de capital de 

infraestrutura como são os que compõem os sistemas de potência das usinas 

sucroenergéticas. Em fase de pesquisa e desenvolvimento, os ciclos supercríticos 

podem constituir juntamente com os ciclos de gaseificação de biomassa integrada a 

turbinas a gás, os grupos tecnológicos de implementação das próximas inovações 

disruptivas. Os primeiros são amplamente utilizados em outras indústrias, como é o 

caso das utilidades movidas à carvão nos Estados Unidos, os segundos, em escala 

de demonstração ou em aplicações de porte menor como, por exemplo, nos 

sistemas distritais de fornecimento de energia e água aquecida das cidades de 

países como Dinamarca e Suécia (RIDJAN; MATHIESEN; CONNOLLY, 2013). 

Testes mostraram que o bagaço e a palha foram gaseificadas de maneira 

satisfatória em uma planta piloto para a utilização em sistemas BIG-GT. Com o 

desenvolvimento destas tecnologias e a melhor integração, estudos indicaram que 

esta tecnologia pode aumentar substancialmente os índices de geração específica 

bruta de energia para valores entre 475 e 525 kWh/tc. Certamente, com a 

otimização destes sistemas e consequente maior integração, estes números 

poderão ser ainda majorados (LARSON, WILLIAMS e LEAL, 2001; HASSUANI, 

2005). 

A título de comparar os grupos tecnológicos foram realizadas três médias 

para verificar a gradação do aumento dos índices de geração específica bruta para o 

grupo de cenários com a utilização somente do bagaço (cenários de 1 a 20) e outras 

três médias para o grupo de cenários com a utilização de bagaço e palha (cenários 

de 21 a 40), conforme Quadro 8.47. Foram obtidos os valores de 142 kWh/tc para 

média dos índices dos cenários de 2 a 7, 171 kWh/tc para os cenários de 8 a 13, 

181 kWh/tc para os cenários de 14 a 19, 181 kWh/tc para os cenários de 22 a 27, 

218 kWh/tc para os cenários 28 a 33, 233 kWh/tc para os cenários de 34 a 39.   
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Grupo de cenários avaliados 
Média dos índices de geração 
específica bruta para o grupo 

de cenários [kWh/tc] 

2 a 7 142 

8 a 13 171 

14 a 19 183 

22 a 27 181 

28 a 33 218 

34 a 39 233 

Quadro 8.47 – Médias dos índices de geração específica bruta para grupos tecnológicos diferentes  

 

A partir do Quadro 8.47 é possível verificar um aumento absoluto entre as 

médias para os grupos de cenários de 2 a 7 e de 8 a 13 de 29 kWh/tc e para os 

grupos de cenários de 8 a 13 e de 14 a 20 de 12 kWh/tc. De maneira similar, o 

aumento absoluto entre as médias para os grupos de cenários de 22 a 27 e de 28 a 

33 foi de 36 kWh/tc e para os grupos de cenários de 28 a 33 e 34 a 39 de 15 kWh/tc. 

Este menor aumento absoluto está diretamente relacionado às questões 

termodinâmicas da natureza dos ciclos a vapor que possuem retornos decrescentes, 

ou seja, aumentos similares de pares de pressão e temperatura (por exemplo, de 

100 para 120, 140 bar) possibilitam maiores eficiências, porém com valores 

absolutos menores. Esse fato, decorre diretamente do consumo específico médio de 

vapor nas turbinas, uma vez que mesmo com intervalos regulares e lineares entre os 

cenários, propiciam índices de consumo específico médio de vapor com 

características de curvas exponenciais. Ainda, a partir dessas diferenças absolutas é 

possível verificar que ao se observar a variação percentual dos aumentos absolutos 

de 29 kWh/tc e 12 kWh/tc (cenários de bagaço) e os aumentos absolutos de 36 

kWh/tc e 15 kWh/tc (cenários de bagaço com palha), a variação percentual se 

mantem praticamente constante em cerca de 42 %. Característica que está 

relacionada aos arranjos dos ciclos que são similares (cenários de 1 a 20 e 21 a 40), 

sendo necessário a variação dimensional dos equipamentos de cada arranjo 

(maiores caldeiras, turbinas, etc). 

Outro aspecto relevante que o Quadro 8.47 permite inferir, é que 

possivelmente a opção de ciclos mais simples com a utilização da palha (cenários 

22 a 27) seja um caminho para o aumento do índice de geração específica bruta de 

energia das usinas ao invés da sofisticação e utilização de sistemas de maior 

pressão e temperatura com apenas a utilização do bagaço (cenários 14 a 19). 

Entretanto, uma ressalva importante a este comentário se deve ao fato de que 
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tratam-se de médias, permitindo apenas verificar questões macro. Com o 

aprofundamento e detalhamento da modelagem de cada usina específica, poderá 

ser verificado que uma combinação de recuperação de palha e pressões 

intermediárias com arranjos complexos podem ser a solução de maior índice de 

geração específica quando às outras restrições são adicionadas à modelagem 

(como por exemplo as questões comerciais, econômicas, ambientais, etc). 

 

8.2 GERAÇÃO ELÉTRICA EM POTENCIAL 
 
 
 

A geração elétrica em potencial, que é descrita ao longo desta seção, 

combina todos os fatores anteriormente descritos, a fim de demonstrar uma 

estimativa para a possível capacidade instalada para as safras 2020/21 e 2024/25. 

A caracterização da biomassa energética disponível permitiu obter 

informações sobre quais combustíveis estão disponíveis, bem como sua quantidade 

e qualidade (destinação, calor útil, características físico-químicas, dentre outras).  

A disponibilidade (Figura 6.6) da cana-de-açúcar foi projetada a partir de 

informações providas pela Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA (MAPA/AGE, 

2015a). 

As diferentes tecnologias que possibilitam os meios para converter a 

biomassa energética em energia elétrica foram classificadas e os cenários foram 

apresentados na seção anterior. 

Dentre os cenários apresentados foram utilizados os que apresentavam a 

melhoria de eficiência e que, concomitantemente, tivesse a disponibilidade técnica e 

comercial da indústria do setor. Os cenários que compreendem a modelagem de 

geração elétrica em potencial são os cenários de 1-20 com a utilização do bagaço 

de cana e os cenários de 21-40 com a utilização do bagaço associada a 

recuperação de palha. 

O Quadro 8.48 apresenta as porcentagens adotadas para a implementação 

dos grupos tecnológicos com os primeiros valores dos índices de geração específica 

bruta de cada grupo com a utilização de bagaço e de bagaço com palha. Portanto, 

ao se adotar a respectiva porcentagem de aplicação da tecnologia, mantem-se o 

caráter conservador para a geração em potencial total para cada safra estimada. 
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Grupos tecnológicos 
(bagaço / bagaço com palha) 

[kWh/tc] 

Safra  
2020/21 

[%] 

Safra  
2024/25 

[%] 

15 / 19 40 20 

116 / 148 20 20 

142 / 181 20 30 

149 / 190 20 25 

214 / 275 00 05 

Quadro 8.48 – Índice de geração específica bruta do primeiro cenário de cada grupo tecnológico e 
suas respectivas porcentagens de aplicação por safra  

 
O Quadro 8.49 apresenta a possível capacidade instalada estimada para as 

safras anteriormente selecionadas a partir da projeção da produção de cana-de-

açúcar (Figura 6.6) e as respectivas porcentagens de aplicação por safra indicada 

(Quadro 8.48), utilizando somente o resíduo agroindustrial e os cenários com os 

arranjos tecnológicos. No Quadro 8.49 também é possível verificar os resultados 

para as possíveis capacidades instaladas para os cenários otimista e pessimista em 

suas respectivas safras. 

 

Cenários para a capacidade instalada 
estimada com utilização de bagaço 

Safra 2020/21 
 [MW] 

Safra 2024/25 
[MW] 

Projeção 14.833 20.289 

Otimista 18.066 25.693 

Pessimista 11.601 14.886 

Quadro 8.49 – Cenários para a capacidade instalada estimada utilizando apenas o resíduo 
agroindustrial bagaço de cana 

 
O Quadro 8.50 apresenta a possível capacidade instalada estimada para as 

safras anteriormente selecionadas a partir da projeção da produção de cana-de-

açúcar (Figura 6.6) e as respectivas porcentagens de aplicação por safra indicada 

(Quadro 8.48), utilizando os resíduos agroindustrial e agrícola (bagaço e palha, com 

a recolhimento de 30 % conforme descrito nos capítulos anteriores) e os cenários 

com os arranjos tecnológicos. No Quadro 8.50 também é possível verificar os 

resultados para as possíveis capacidades instaladas para os cenários otimista e 

pessimista em suas respectivas safras, a partir da projeção de produção de cana-de-

açúcar (Figura 6.6). 
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Cenários para a capacidade instalada 
estimada com utilização de bagaço e palha 

Safra 2020/21 
 [MW] 

Safra 2024/25 
[MW] 

Projeção 18.888 25.871 

Otimista 23.004 32.761 

Pessimista 14.771 18.981 

Quadro 8.50 – Cenários para a capacidade instalada estimada utilizando os resíduos bagaço e palha 
de cana 

 

Conforme anteriormente descrito, a capacidade instalada em meados de 

2015 era de aproximadamente 10.000 MW. Desta maneira, torna-se possível 

vislumbrar cenários em que a capacidade de geração de energia proveniente do 

setor sucroenergético aumenta em cerca de 50 % para a safra de 2020/21 e cerca 

de 100 % para a safra de 2024/25 a partir da combustão apenas do resíduo 

agroindustrial. Com a inserção do resíduo agrícola, estes valores correspondem a 

um aumento de cerca de 90 % para a safra de 2020/21 e cerca de 160 % para a 

safra de 2024/25. 

Os cenários pessimistas utilizam a hipótese de que não haveria aumento 

substancial na produção de cana-de-açúcar, mantendo a produção anual em cerca 

de 600 milhões de toneladas por ano. A partir desta biomassa disponível e com a 

implementação das tecnologias descritas neste estudo, ainda seria possível 

aumentar a geração termelétrica a partir do setor sucroenergético em cerca de 15 % 

para a safra 2020/21 e em cerca de 50 % para a safra 2024/25. 

Os cenários otimistas utilizam a hipótese de que haveria a expansão na 

produção de cana-de-açúcar, respeitando as restrições impostas conforme descrito 

neste texto (ex. zoneamento da cana), observando produções anuais em torno de 

930 e 1.050 milhões de toneladas de cana para as safras de 2020/21 e 2024/25, 

respectivamente. Com estes números de biomassa em associação à implementação 

das tecnologias mais eficientes, poder-se-ia atingir capacidades de geração 

termelétrica da ordem de 26 GW com apenas bagaço e 33 GW com a inserção da 

palha, ambas para a safra de 2024/25. Estes números para a capacidade de 

geração termelétrica sustentam aumentos de 160 % e 230 % em relação a 

capacidade atual, ou seja, podendo mais que triplicar a capacidade atual. 

O Quadro 8.51 apresenta a posição da capacidade instalada da geração de 

energia elétrica no Brasil e a potência instalada simulada do setor sucroenergético, 

de maneira que é possível verificar que a potência instalada simulada com os 

cenários anteriormente apresentados permitiria ao setor sucroenergético ter um 
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parque de geração de aproximadamente 1,85 vez do que é apresentado pela 

hidroelétrica binacional de maior porte no Brasil. Ainda, a título de ilustrar o potencial 

de geração que o setor sucroenergético pode apresentar, supondo que a 

capacidade total do país se mantivesse constante ao redor de 140 GW, o setor 

sucroenergético poderia corresponder a aproximadamente 18,4 % da capacidade 

instalada do país. 

 

Tipo de empreendimento 
Potência 

 [MW] 
Referência ao total 

[%] 

Total da capacidade do país 140.609  

Potência Instalada de Itaipu* 14.000 10,0 

Potência instalada observada do setor 
sucroenergético (o que é) 

9.839 7,0 

Potência instalada simulada do setor 
sucroenergético (o que poderia ser) 

25.871 18,4 

Nota: *Inclui a capacidade total (binacional) 

Quadro 8.51 – Posição da capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A indústria sucroenergética assume papel preponderante no que tange ao 

desenvolvimento de tecnologias para geração termelétrica a partir de fontes 

renováveis, como por exemplo, os resíduos agrícolas e agroindustriais. Com o intuito 

de fomentar o desenvolvimento deste setor, diferentes tipos de incentivos, como 

linhas de financiamento exclusivas, poderiam vir de encontro com o cenário de 

preços positivo para permitir subsídio ao impulso empresarial pela inserção de novas 

tecnologias no mercado, mais eficientes, mais robustas. Outra maneira de aprimorar 

a capacidade remanescente ou instalar novos sistemas mais eficientes poderia vir 

atrelada à aspectos regulatórios novos ou legislação favorável. Um programa de 

eficiência energética poderia permitir a substituição dos equipamentos instalados há 

mais de 30 anos dentre outras medidas que criem meios para viabilizar projetos 

intensivos de capital como são o conjunto de equipamentos de uma termelétrica. 

Devido ao caráter cíclico que estudos de projeção podem adotar, poderia ser 

realizado um estudo que permitisse verificar de maneira atualizada quais 

equipamentos estão instalados em cada usina do Brasil, permitindo a análise 

pormenorizada de capacidade com princípios de cogeração destinados à 

autossuficiência elétrica da unidade apenas. Desta maneira, um mapa poderia ser 

desenhado, onde teríamos os diferentes grupos com o possível percentual de 

renovação dos equipamentos. 

Os arranjos de ciclo de Rankine com geradores de vapor, turbinas de 

contrapressão, turbinas de extração com condensação são os equipamentos que 

tem propiciado à expansão na geração termelétrica a biomassa do setor 

sucroenergético. Os ciclos têm passado da classe de pressão de 21 bar para outras 

que permitem maior eficiência como é o caso dos ciclos com classes de pressões de 

67 bar e 100 bar. O aumento dessas pressões e o consequente aumento de geração 

de energia elétrica informado dependerá das diversas políticas anteriormente 

discutidas e da remuneração dos projetos realizados. Equipamentos que operem à 

pressões subcríticas como às descritas neste texto já possuem desenvolvimento, 

tecnologia e capacidade de produção nacional. Os equipamentos necessários para a 
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implementação de arranjos com ciclos supercríticos e de gaseificação de biomassa 

ainda necessitam de desenvolvimento para a escala das usinas sucroenergéticas 

brasileiras. Apesar dos sistemas BIG-GT possuírem índices de geração específica 

bruta de energia maiores que os sistemas com ciclos supercríticos, a tecnologia para 

a implementação de plantas supercríticas em usinas do setor sucroenergético estão 

mais próximas da escala comercial do que os ciclos com gaseificação integrada. 

Como evidenciado ao longo do texto, estas plantas supercríticas necessitariam de 

uma quantidade de combustível razoavelmente grande, de maneira que a inserção 

desta tecnologia viria em projetos que instalassem grandes usinas de cana, moendo 

cifras tão grandes quanto 8 milhões de toneladas de cana por safra, com térmicas 

de alta capacidade instalada e que pressionaria por uma logística de integração dos 

canaviais com a distância da planta. 

Por fim, é importante ressaltar alguns pontos discutidos neste texto e que 

permite relacionar as vantagens competitivas de se implementar ações de promoção 

à geração de energia elétrica por meio de termelétricas movidas à biomassa do 

setor sucroenergético: 

 

 Os canaviais poderão ser expandidos respeitando a sustentabilidade dos 

sistemas produtivos a partir da fronteira agrícola que não avance sobre 

sistemas sensíveis ou protegidos, como a floresta amazônica e a região do 

Pantanal; 

 O investimento na aplicação de sistemas de geração termelétrica de maior 

conteúdo tecnológico fomenta a pesquisa e o desenvolvimento locais, bem 

como promove investimentos em uma cadeia de produção de economia 

genuinamente brasileira, incentivando e agregando valor com qualificação da 

mão-de-obra. Outro importante fator econômico é a geração de conhecimento 

que propicia expandir o mercado de exportação destes equipamentos e 

serviços, sejam relacionados ao campo ou à indústria; 

 A utilização da biomassa como fonte energética apresenta um viés que 

contribui para a maior participação de energias renováveis na matriz 

energética, permitindo o uso racional e estratégico dos recursos fósseis 

disponível. 
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Cabe ressaltar que este tipo de estudo tem forte caráter cíclico, cujo aprimoramento 

permite vislumbrar novas rotas tecnológicas, desenvolver melhores condições 

comerciais, facilitar o desenvolvimento de uma cadeia de produção e abaixar seu 

respectivo custo, bem como fomentar questões políticas públicas e privadas de 

pesquisa e desenvolvimento que permitam a implementação destas novas 

tecnologias.  

A geração de potência nas usinas continua, de maneira geral, limitada ao 

período de safra (6 a 8 meses por ano). Poucas usinas têm estendido esta geração 

para períodos adicionais, a partir da utilização de outros combustíveis, do 

recolhimento de palha ou da mudança de paradigma, que norteia a utilização dos 

ativos de uma planta sucroenergética ao longo de todo o ano, maximizando a 

relação de investimento e uso dos equipamentos disponíveis. Os sistemas térmicos 

que contemplam turbinas de extração com condensação possuem a vantagem de 

poder gerar mais energia no período de entressafra (momento em que o processo 

industrial da usina está parado) do que sistemas com turbinas de contrapressão, 

uma vez que as condições termodinâmicas são melhores para os primeiros. A 

otimização dos recursos agrícolas e agroindustriais devem ser balanceados com a 

dimensão dos equipamentos selecionados para o conceito global da usina, de 

maneira que quando houver a capacidade de condensação do vapor, o vínculo de 

produção entre o sistema de geração de energia elétrica e a demanda térmica do 

processo produtivo é parcialmente desfeita, o que permite que a instalação opere de 

maneira integrada em cogeração ou em geração elétrica exclusivamente, como em 

uma termelétrica convencional. 

Este trabalho mostrou a possibilidade da utilização de sistemas de energia 

solar concentrada (CSP) com o intuito de comentar sobre a possibilidade de sua 

utilização em usinas sucroenergéticas. A hibridização dos sistemas solares com o 

sistema térmico das plantas é possível com maior ou menor integração da 

infraestrutura disponível. Com o futuro desenvolvimento, esta rota poderá se tornar 

outro caminho para aumentar a geração termelétrica a partir da combinação, em 

diferentes modelos, da biomassa com a disponibilidade solar. Os avanços para 

promover esta integração estão ocorrendo mundialmente. Acredita-se que com o 

desenvolvimento, os altos custos de investimento, os altos custos financeiros de 

implementação de projetos desta extensão (incentivos poderiam aliviar esta 

questão), adequação do modelo de regulação que permita integração nos leilões 
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nacionais, alíquotas de importação de equipamento e tecnologia, bem como 

programas de incentivo e suporte à implementação destas novas tecnologias, 

permitiriam que as lacunas com estas deficiências fossem mitigadas. Como 

informado, grandes aplicações comerciais foram implementadas na Espanha e nos 

Estados Unidos, sendo que o primeiro, ao final deste ano, tinha cerca de 2.300 MW 

de potência instalada com sistemas CSP, demonstrando a viabilidade destes 

equipamentos. 

Existe um cenário de expansão agrícola de cana-de-açúcar, o aumento da 

demanda por energia elétrica abre espaço para geração termelétrica, as indústrias 

sucroenergéticas podem se tornar uma importante alternativa no que tange ao 

suprimento de energia elétrica, especialmente se a palha de cana-de-açúcar puder 

ser utilizada como suplemento ao bagaço combustível, sistemas avançados de 

cogeração como o ciclo supercrítico e o BIG-GT podem aumentar substancialmente 

a geração de potência nas usinas. Outro ponto importante destacado neste trabalho 

relaciona-se a característica renovável desta produção de energia e o relativo 

aumento na participação do mercado de energia, visando garantir maior 

disponibilidade elétrica nos momentos de seca e, portanto, permitindo maior 

flexibilidade para a rede básica quando considerados juntos com os sistemas 

hidrelétricos. O governo federal, o setor sucroenergético e a população, 

considerados, em uma primeira análise, os beneficiários diretos deste projeto, 

podem usufruir dos resultados, discussões e considerações dispostas neste texto 

com o intuito de advogar a favor de uma opção adicional de incremento à geração 

termelétrica de fonte renovável, que pode substituir o consumo e a importação de 

outros combustíveis, como por exemplo o gás natural. Também podem utilizar as 

informações aqui contidas para avaliar a dimensão da fonte adicional de renda com 

a maior geração elétrica, bem como auxiliar no dimensionamento destes recursos 

para vislumbrar o acesso a recursos financeiros para investimentos de 

modernização.  

As limitações em relação à análise de custo e benefício para os 

equipamentos que compreendem os arranjos propostos para cada cenário podem 

ser contornadas com a elaboração de trabalhos posteriores que permitam, por meio 

da criação, ou desenvolvimento dos já existentes, de índices econômicos com a 

diretriz de avaliar a relação de compromisso entre equipamentos mais eficientes e 
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os custos de investimentos, operacionais, ambientais, político-estratégicos (projetos 

de infraestrutura), dentre outros. 

Outras importantes limitações deste trabalho estão intimamente ligadas ao 

nível de precisão das informações que, para uma condição de modelagem macro se 

mostram satisfatórias, mas que, para o dimensionamento de uma unidade fabril 

propriamente dita, fica aquém da precisão em termos de balanço de massa e 

energia. De qualquer maneira, estudos com essa característica são muito 

importantes pelo fato de conjecturar quais são os principais caminhos e as maiores 

restrições que os envolvidos na atuação e desenvolvimento deste setor devem 

enfrentar para o processo contínuo de melhoria. 

Como sugestão para trabalhos futuros poderiam ser realizadas análises de 

viabilidade econômica que permitissem a implementação de aspectos 

socioambientais como por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, emissões 

de gases poluentes, incluindo avaliação dos gases tóxicos que podem ser gerados 

com a inserção de novos combustíveis, utilização eficaz e eficiente de água nos 

arranjos propostos, utilização da terra para expansão do plantio e as relações com a 

produção de alimentos, empregabilidade comparativa entre fontes renováveis e não-

renováveis, tipo de mão-de-obra (qualificação por tipos de equipamentos 

selecionados) e impactos sociais, análise da taxa de substituição de mão-de-obra 

menos qualificada por serviços especializados, respectivas influencias dos 

equipamentos selecionados para os cenários e a incidência de danos ocupacionais, 

doenças e fatalidades, produtividade da mão-de-obra, dentre outros. 

Outras sugestões para trabalhos futuros incluem avaliações econômicas 

específicas, como por exemplo, o balanço energético em relação as variáveis de 

investimento e operação, o valor adicionado ao fluxo mássico ou fluxo energético por 

ciclos mais eficientes, análise e mensuração da substituição do consumo de 

combustíveis fósseis a partir de variáveis como preço do MJ de combustível para as 

unidades termelétricas, relacionamento de variáveis econométricas no que tange à 

infraestrutura e logística da geração da bioenergia, capacidade e flexibilidade dos 

arranjos propostos, dentre outras. 

Ainda, a literatura organizada e disponível carece de informações sobre 

questões relacionadas com a integração da parte agrícola do setor sucroenergético 

com a indústria, para que se mantenha de maneira constante, segura e econômica, 

a disponibilização das matérias-primas que após processamento tornam-se 
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combustíveis para as termelétricas. Estudos desta natureza são compostos por 

diversas áreas como, por exemplo, a questão do gerenciamento entre as diversas 

variáveis (equipamentos, pessoas, logística de insumos, transportes, etc.) que 

atuam para que o fluxo de combustível mantenha-se constante na entrada de 

alimentação dos geradores de vapor. Além disso, avaliações quanto ao custo de 

oportunidade do uso da terra relacionado ao custo ambiental com a expansão dos 

canaviais podem se constituir de outras linhas de pesquisa e desenvolvimento. 

Estas avaliações permitiriam equacionar e analisar a relação entre a expansão e/ou 

o incremento tecnológico com o intuito de se obter maior geração de energia com os 

cenários de disponibilidade de biomassa. 

Prevê-se importância, para este trabalho, por pelo menos três motivos. O 

primeiro, relacionado com a apresentação do estado da arte da tecnologia disponível 

para a geração termelétrica a partir do setor sucroenergético. O segundo, pelo fato 

de apresentar os índices de geração específica para diferentes cenários de 

disponibilidade combustível e de tecnologias aplicáveis. Finalmente, por permitir 

análises, não previstas inicialmente, sobre a comparação entre os grupos 

tecnológicos e a possível inserção de novas biomassas combustível. 

De maneira geral este texto contribui com informações consistentes para a 

análise técnica e cria condições para análises econômicas dos conceitos 

tecnológicos a serem implementados para o universo da indústria da cana-de-

açúcar.  
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APÊNDICE A – FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS 

 

 

Os fundamentos termodinâmicos são utilizados para a análise de sistemas 

térmicos de potência. Baseiam-se no princípio da conservação da massa, da 

conservação da energia (primeira lei da termodinâmica), balanço de entropia 

(segunda lei da termodinâmica) e balanço de exergia a partir das leis anteriores. 

Para a realização da análise é admitido um volume de controle sobre cada 

equipamento que compõe a usina. 

A hipótese de regime permanente é assumida neste trabalho, de maneira 

que processos transitórios são desconsiderados, como por exemplo, curva de 

entrada em operação da planta, paradas programadas e não-programadas, bem 

como quaisquer variações no tempo. Assim, a variação mássica dentro do volume 

de controle analisado é nulo. 

A Equação A.1 apresenta a conservação da massa em um volume de 

controle. Na Equação A.1, todas as vazões de entrada e de saída do volume de 

controle, tanto quanto a variação de massa em seu interior, é representadas pelo 

balanço de massa. Esta Equação A.1 também é conhecida como equação da 

continuidade. 

 

                                         
𝑑𝑚𝑣.𝑐.

𝑑𝑡
= ∑ 𝑚𝑒̇ − ∑ 𝑚𝑠̇  (Eq. A.1) 

Onde: 

𝑑𝑚𝑣.𝑐.= diferencial mássico no volume de controle; 

𝑚𝑒̇ = fluxo mássico que entra no volume de controle [kg/s]; 

𝑚𝑠̇ = fluxo mássico que saí do volume de controle [kg/s]. 

 

Considerando o processo em regime permanente e que não há variação do 

estado da massa dentro do volume de controle ao longo do tempo, a Eq. A.1 pode 

ser reduzida a Equação A.2. 

 

                                        0 = ∑ 𝑚𝑒̇ − ∑ 𝑚𝑠̇  (Eq. A.2) 
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 A equação da conservação da energia, também conhecida como 

Primeira Lei da Termodinâmica, pode ser escrita conforme a Equação A.3. 

 

𝑑𝐸𝑣.𝑐.

𝑑𝑡
= �̇�𝑣.𝑐. − �̇�𝑣.𝑐. + ∑ 𝑚𝑒̇ (ℎ𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑍𝑒) − ∑ 𝑚𝑠̇ (ℎ𝑠 +

𝑉𝑠
2

2
+ 𝑔𝑍𝑠) (Eq. A.3) 

 

Onde: 

𝑔 = aceleração gravitacional [m/s²]; 

ℎ𝑒 = entalpia específica na entrada do volume de controle [kJ/kg]; 

ℎ𝑠 = entalpia específica na saída do volume de controle [kJ/kg]; 

�̇�𝑣.𝑐.= potência térmica no volume de controle [kW]; 

𝑉𝑒 = velocidade do fluxo mássico na entrada do volume de controle [m/s]; 

𝑉𝑠 = velocidade do fluxo mássico na saída do volume de controle [m/s]; 

�̇�𝑣.𝑐. = taxa de transferência de trabalho no volume de controle [kW]; 

𝑍𝑒 = cota da vazão mássica na entrada do volume de controle em relação a 

uma linha de referência [m]; 

𝑍𝑒 = cota da vazão mássica na saída do volume de controle em relação a 

uma linha de referência (m). 

 

Serão adotadas, além da hipótese de regime permanente, as hipóteses de 

que as variações das energias cinética e potencial são muito pequenas, podendo ser 

desprezadas. Assim a Eq. A.3 reduz-se a Equação A.4. 

 

0 = �̇�𝑣.𝑐. − �̇�𝑣.𝑐. + ∑ 𝑚𝑒̇ (ℎ𝑒) − ∑ 𝑚𝑠̇ (ℎ𝑠) (Eq. A.3) 

 

As irreversibilidades num processo são quantificadas pela Segunda Lei da 

Termodinâmica, por meio da propriedade entropia. Neste trabalho, a hipótese de 

que a eficiência adotada para cada equipamento selecionado nos arranjos 

apresentados incluem todas as irreversibilidades de cada processo foi utilizada. 

Desta maneira os balanços de massa e de energia para as caldeiras e os 

turbogeradores ficam conforme as Equações de A.4 a A.9. 
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A) Gerador de vapor: 

 

Balanços de massa: 

 

�̇� á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

= �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

 (Eq. A.4) 

�̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

= �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

 (Eq. A.5) 

 

Balanços de energia: 

 

�̇�𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 ∗  𝑃𝐶𝐼𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 ∗  𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 + �̇� á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

∗ ℎ á𝑔𝑢𝑎
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

+ �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∗ ℎ 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

=

                                 �̇� 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

∗ ℎ 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

+ �̇� 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

∗ ℎ 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

 (Eq. A.6) 

 

B) Turbinas: 

 

Balanços de massa: 

 

�̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒

= �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

 (Eq. A.7) 

�̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

= �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 (Eq. A.8) 

 

Balanços de energia: 

 

𝑊𝑒𝑙𝑒 ∗  𝜂𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎 ∗ 𝜂𝑔𝑒𝑟
̇ + �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒
∗ ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒
+ �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ ℎ 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
+  �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ ℎ 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑟𝑒𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

                                            �̇� 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

∗ ℎ 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎

+ �̇� 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

∗ ℎ 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎

 (Eq. A.9) 
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