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MAXIMIZAÇÃO DA
geração elétrica a partir do 

O Brasil coloca-se, junto com os estados unidos, como 
um dos maiores produtores mundiais de álcool. desde 
os anos 1980 todos os esforços foram concentrados 
para reduzir o custo de produção de álcool combus-
tível a partir da cana-de-açúcar, sendo o programa 
de governo Proálcool daquela época, a resposta bra-
sileira para a crise do óleo que, então, se configura-
va. atualmente o país encontra-se em uma situação 
totalmente diversa. alcançamos a auto-suficiência na 
produção de petróleo, mas o país deve ampliar subs-
tancialmente sua capacidade de geração elétrica, caso 
um crescimento econômico estável deseje ser susten-
tado. a despeito do enorme potencial hidrelétrico ain-
da por ser explorado, a maior parcela encontra-se na 
região norte do Brasil, onde a demanda por eletricida-
de é baixa e onde imensos reservatórios deveriam ser 
formados, para que essa energia estivesse disponível 
ao longo de todo o ano.
este fato abre uma oportunidade ímpar para que as 
mais de 300 usinas de açúcar e álcool espalhadas pela 
região sudoeste do país passem a produzir excedentes 
de energia elétrica. este conceito está baseado no me-
lhor aproveitamento do bagaço, o qual tem sido inefi-
cientemente queimado em caldeiras de baixa pressão, 
conjugado à coleta da palha, resíduo da plantação de 
cana, que é atualmente quase inteiramente queimada 
antes da colheita. esta prática será banida em breve 
no Brasil e as mais de 90 novas usinas agora sendo 
implantadas, com uma previsão de dobrar a atual pro-
dução anual de álcool de 17 bilhões de litros até 2015, 
deveriam ser as primeiras a se enquadrar às essas no-
vas condições.
este estudo mostra como aumentar a produção de 
eletricidade baseada em dados reais de uma usina 
de açúcar e álcool situada no sul do Brasil, que teve 

sua capacidade instalada de geração ampliada, 
comparada a alternativas factíveis que quase do-
bram o seu potencial de exportação de energia 
elétrica. se adotada por todas as usinas agora em 
desenvolvimento, um potencial de mais de 5 gW 
de potência média firme poderia ser adicionada 
ao parque de geração do país no futuro próximo, 
a custos competitivos e baixos riscos associados 
de instalação e operação das termelétricas.

açúcar e álcool
Jair arone maués*

bagaço e palha em usina de
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de aplicar recursos renováveis nos se-
tores de energia e de transportes. a matriz 
de energia primária no país revela que as 
fontes renováveis correspondem a 44% do 
total ofertado, dos quais a hidreletricidade é 
responsável por 15%. as usinas hidrelétri-
cas contribuem com 82 gW dos 100 gW de 
capacidade atualmente instalada no país.

Também em 2006 foram produzidas e 
processadas quase 400 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar, o que corresponde 
a aproximadamente um quarto da cana 
plantada no mundo. O faturamento anual 
do setor sucroalcooleiro é da ordem de 20 
bilhões de dólares e responde por 2,5% do 
PiB brasileiro.

além de sua relevância econômica, a 
cana-de-açúcar também contribui substan-
cialmente como fonte de energia primária 
para o país, da ordem de 15% do total ofer-
tado em 2006. em torno de 55% da saca-
rose contida na cana é direcionada para a 
produção de 17 bilhões de litros de etanol 
por ano, deslocando 13 bilhões de litros de 
gasolina, na base da mesma equivalência 
energética.

estes fatos demonstram um aspecto 
notável da utilização de energia reno-
vável, mas também deixa o país muito 
exposto ao período de chuvas. a imensa 
participação da hidreletricidade na gera-
ção elétrica no Brasil (85% dos 461 TWh 
gerados em 2006) faz com que ela seja a 
fonte favorita para proporcionar a expan-
são da capacidade instalada no país. Por 
outro lado aumenta o risco de ocorrer um 
déficit de energia no caso de um período 
prolongado de seca, pois a capacidade ex-
tra dos reservatórios diminuiu, em função 
do aumento do consumo de energia elé-
trica do país, e os novos projetos devem 
satisfazer a condições mais restritas de 
alagamento de áreas, que não existiam no 
passado (vide tabela 1).

O racionamento de energia que ocorreu 
em 2001 obrigou o governo federal a diver-
sificar o suprimento das fontes de geração 
de energia elétrica, incentivando a instala-
ção de uma parcela significativa de geração 
termelétrica, a maioria movida a gás natural. 

ele também criou uma reserva de mercado 
para as fontes alternativas renováveis, tais 
como eólica e de biomassa, conhecido como 
Programa de incentivo às Fontes alternati-
vas para geração elétrica, Proinfa.

O bagaço da cana-de-açúcar provê qua-
se toda a energia necessária para processá-
la e várias usinas já geram um excedente de 
energia elétrica, vendida para as distribuido-
ras. No entanto, a geração elétrica nas usi-
nas de açúcar e álcool poderia ser em mui-
to ampliada pela utilização de sistemas de 
conversão de energia mais eficientes e atra-
vés da recuperação de parte dos resíduos da 
cana, os quais, atualmente, são geralmente 
queimados e deixados no campo. este au-
mento de eficiência disponibilizaria mais ba-
gaço para as caldeiras das usinas. Por outro 
lado, a coleta dos resíduos da cana para a 
usina requer um desenvolvimento nos pro-
cedimentos agrícolas e algumas usinas já es-
tão adotando a prática e servem de exemplo 
demonstrativo para que ela possa se tornar 
corriqueira na 
indústria.

Quando da 
implantação do 
Proálcool nos 
anos 1980, to-
dos os esforços 
foram dirigidos 
para que a pro-
dução de etanol 
c o m b u s t í v e l 
ficasse a mais 
barata possível. 

de fato, esse 
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objetivo foi atingido e, atualmente, o preço 
do álcool combustível a partir da cana-de-
açúcar já é mais barato do que o da gasolina 
(vide figura 1).

Tanto a produção quanto o processa-
mento da cana-de-açúcar são atividades 
que demandam muita energia requerendo, 
sob as condições típicas encontradas no 
Brasil, para cada tonelada de cana moída, 
190 MJ na área agrícola – na forma de ferti-
lizantes e outros insumos químicos e no óleo 
diesel consumido nas máquinas de plantio e 
colheita e, principalmente, na atividade de 
trazer, para a usina, a cana colhida – e 1 970 
MJ na indústria – no consumo de produtos 
químicos e bagaço.

entretanto, uma análise do ciclo de 
vida para a produção de etanol revela que, 
para cada unidade de energia de combus-
tível fóssil consumido no setor, aproxima-
damente nove unidades de energia útil re-
novável, sob a forma de etanol e bagaço, 
são geradas.

Tabela 1 - Áreas inundadas pelas usinas hidroelétricas no Brasil

Usinas Hidroelétricas
Área do reservatório / 
capacidade instalada 

Existentes 0,52 km2/MW

Incluídas no PDEE1  2006-2015 0,27 km2/MW

Região Amazônica

UHE Belo Monte (Rio Xingu) 0,04 km2/MW

UHE Jirau (Rio Madeira) 0,08 km2/MW

UHE S. Antônio (Rio Madeira) 0,09 km2/MW

Figura 1 - Curva de aprendizado na produção de etanol no Brasil       

Fonte: Copersucar
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este cenário tem um enorme potencial 
para ser melhorado, tendo em mente que o 
etanol representa apenas um terço da ener-
gia disponível na cana-de-açúcar. dos ou-
tros dois terços, representados pelas fibras 
celulósicas contidas no bagaço e nas folhas 

e pontas da cana, apenas uma parte delas 
é efetiva e eficientemente utilizada no pro-
cesso, abrindo uma janela de oportunidade 
para um substancial desenvolvimento de 
toda a indústria.

atualmente, 90% do bagaço são quei-

mados para processar cana de uma forma 
geralmente muito ineficiente e 75% dos 
resíduos – folhas e pontas, chamadas ge-
nericamente de palha – são queimados no 
próprio campo, antes da colheita, para re-
duzir custos de transporte, e os outros 25%, 

Tabela 2 - Investimentos realizados na nova casa de força da usina

Equipamento
Custo

(R$1,000)

Caldeira (65 bar/480°C) com capacidade nominal para 160 t/h, queimando bagaço e palha, incluindo painéis, sistemas de controle e 
de segurança, montagem, teste e inspeções. 18.300

Conjunto turbogerador a vapor - TGV - com potência nominal de 28 MW, consistindo de uma turbina multi-estágio de contrapressão, 
com extração de vapor, sistemas de controle e segurança, redutor de velocidade e gerador elétrico de 13,8 kV, 1.800 rpm, 60 Hz, com 
painel e sistemas de proteção.

17.600

Conjunto turbogerador a vapor - TGV - com potência nominal de 12 MW, consistindo de uma turbina multi-estágio condensante, sistemas 
de controle e segurança, redutor de velocidade e gerador elétrico de 13,8 kV, 1.800 rpm, 60 Hz, com painel e sistemas de proteção; 
condensador de vapor com sistema de vácuo e acessórios.

8.200

Tubulações, interligações eletromecânicas, construções civis, montagem, testes e inspeções. 11.000

Sistema de limpeza a seco da cana e sistema de manuseio e estocagem dos resíduos, consistindo de ventiladores, correias transportado-
ras, mesa e sistemas de alimentação, picador e desf ibrador de palha. 2.900

Instalações elétricas, com equipamentos auxiliares e de controle, consistindo de uma subestação de 138 kV, sistema de distribuição de 
energia elétrica, motores de partida e controle para o manuseio dos resíduos. 9.900

Sistema de tratamento de água e de resfriamento de água, consistindo de uma estação de água desmineralizada para água de caldeira 
de alta pressão, tanque de armazenamento, torres de resfriamento, bombas e condensadores. 2.200

Custo Total 70.100
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campo, por razões agrícolas, no sentido de 
oferecer uma proteção ao solo. ambas as 
práticas resultam em que o carbono conti-
do nas fibras retorne para a atmosfera, na 
forma de cO2. 

esta constatação indica que, com algum 
esforço e investimentos, esse combustível 
extra poderia ser melhor aproveitado e uti-
lizado para produzir energia para o sistema 
elétrico brasileiro. 

Para tanto, três ações devem ser im-
plantadas: 1) aumentar a eficiência dos 
processos industriais para que se produza 
maior excedente de bagaço; 2) colher ca-
na-de-açúcar sem queimá-la previamente, 
recuperando-se uma quantidade razoável 
da palha até a usina; 3) aplicar tecnologias 
mais eficientes para gerar energia elétrica.

Os efeitos desses melhoramentos 
podem ser mais bem avaliados a partir 
dos dados de uma usina de cana-de-
açúcar localizada no sul do Brasil, que 
ampliou seu parque gerador de ener-
gia. Os dados obtidos suportam a aná-
lise efetuada ao longo do trabalho.

ECONOMIA DE VAPOR E 
PROCESSAMENTO DA CANA 

NA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 
as usinas de açúcar e álcool bra-

sileiras, de forma similar às suas congêneres 
no mundo, apresentam um consumo de va-
por para processo na faixa dos 500kg de va-
por de 1,5 bar por tonelada de cana moída. 
Nestas condições quase todo o bagaço pro-
duzido é queimado, gerando vapor de média 
pressão, usualmente a 21 bar/300ºc. 

este vapor é suficiente para produzir 
toda a potência elétrica e mecânica, por 
intermédio de turbinas de contrapressão, 
para colocar a planta em operação. O va-
por exausto é utilizado para cristalizar 
o açúcar ou no refino de álcool, em um 
processo conhecido como de cogeração 
de energia, onde, enquanto houver com-
bustível, toda a energia mecânica e tér-
mica demandada pela planta é totalmente 
atendida. 

Por outro lado, também é conhecido que 

refinarias de petróleo ou mesmo fábricas de 
açúcar (a partir de beterraba) ou usinas de 
álcool (a partir de milho), são muito mais 
eficientes do ponto de vista do uso da ener-
gia, porque todas elas queimam combustível 
fóssil nos seus processos, muito mais caro 
do que bagaço. desta maneira, o consumo 
específico das usinas de cana pode ser subs-
tancialmente reduzido, aplicando tecnolo-
gias amplamente dominadas.

a usina considerada na presente análise 
apresenta as seguintes características básicas: 
- capacidade instalada de processamento: 
2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 
por ano;
- vida útil da cana plantada, após o plantio 
inicial: 5 anos;
- distância média de colheita da cana até a 
usina: 19km;

Tabela 3 - Investimentos adicionais estimados para reduzir o consumo 
de vapor no processamento da cana (não realizados)

Item Quantidade
Custo 

unitário
(mil R$)

Total 
(mil R$)

1. Utilidades 330

Motores de 400 kW 3 110 330

2. Processo 4.873

Trocador de calor do suco de cana (160 m2) 3 55 165

Trocador de calor do suco de cana clarif icado (250 m2) 2 77 154

Trocado de placas vinhoto x suco 1 132 132

Tubulações e acessórios 2À e 3À estágios vapor de escape 1 88 88

Evaporador de último efeito 1.200m2 1 220 220

Sistema de condensação para vapor f lash 4 11 44

Misturadores mecânicos com acionadores para panelas à vácuo 1 550 550

Modif icações das colunas de destilação para redução do consumo 
de vapor

1 220 220

Peneiras moleculares - 400 m3/dia 1 3.300 3.300

3. Montagem e Instrumentação 3.080

Estruturas de aço para trocadores e evaporadores 1 660 660

Montagem e outros serviços 1 1.100 1.100

Instrumentação e controle 1 1.320 1.320

4. Total 8.283
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- Rendimento da plantação, média dos 5 
cortes: 83t/ha;
- Produção média da plantação na forma de 
cana limpa: 2 milhões de toneladas de cana-
de-açúcar por ano;
- 70% da colheita da cana é feita de forma 
mecanizada;
- consumo de óleo diesel anual: 5 000m3.

a usina consome 480kg de vapor de pro-
cesso por tonelada de cana moída e tem uma 
flexibilidade operacional para produção de 
açúcar e álcool variando em uma proporção 
de 70/30 até 40/60. em outras palavras, ela 
não pode produzir apenas açúcar ou apenas 
álcool, a partir da cana colhida.

a usina também adotou algumas medi-

das com o obje-
tivo de exportar 
energia para o 
sistema elétri-
co, as principais 
relacionadas ao 
uso de tecnolo-
gias mais eficien-
tes para geração 
de potência: ins-
talação de uma 
caldeira geran-
do vapor a 65 
bar/480ºc e dois 
conjuntos de 
turbogeradores, 
um acionado por 
turbina a vapor 
de contrapressão 

com extração e o outro, por uma turbina 
condensante. uma lista com os principais 
equipamentos e respec-
tivos custos está indica-
da na tabela 2. 

Outras medidas es-
tão relacionadas à co-
leta de palha: o sistema 
de limpeza de cana na 
máquina de colheita é 
regulado, desligando-se 
o ventilador secundário 
e ajustando-se a velocidade do ventilador 
primário a uma rotação conveniente, de tal 
forma que apenas uma limpeza parcial é efe-
tuada durante a operação de colheita. um 

cobertor fino de re-
síduos, composto 
basicamente das 
folhas contidas nas 
pontas da cana é 
deixado no campo, 
por razões agríco-
las. O restante das 
folhas é trazido 
junto com a cana 
até a usina, onde 
são separadas do 
caule da cana em 
um novo sistema 
de limpeza a seco 
instalado na usina, 

cujos principais equipamentos, com os cus-
tos associados, também estão descritos na 
tabela 2. 

as ações não implantadas, sujeitas a 
uma análise econômica, consistem de me-
didas de conservação de energia a serem 
aplicadas na área industrial, no sentido de 
reduzir o consumo de vapor para processa-
mento da cana (investimentos mostrados na 
tabela 3) e na eletrificação dos acionadores 
das moendas.

desta forma haverá um excedente de 
combustível durante a safra, o qual será es-
tocado em uma área aberta de 60 000m2, 
composto basicamente de bagaço, pois a 
palha, por apresentar teor de umidade mais 
baixo, corre maior risco de sofrer combus-
tão natural. Também a nova casa de força 
pode operar com a turbina de condensa-
ção tanto na safra quanto na entressafra 
da cana-de-açúcar. 

O ponto crítico para permitir a opera-
ção da central termelétrica nas usinas de 
açúcar e álcool ao longo de todo o ano 
baseia-se na recuperação de parte da pa-
lha disponível no campo, o que, além de 
requerer que a colheita seja feita por má-
quinas, também exige que as distâncias 
a serem percorridas desde as plantações 
até a usina estejam dentro de um raio 
razoavelmente pequeno, da ordem de 10 
quilômetros. Razões econômicas e sociais 
têm mantido essa prática em níveis baixos 
até agora. 

Por outro lado, restrições ambientais 
cada vez maiores têm resultado em leis e 
regulamentações para limitar a queima da 
cana antes da colheita. O decreto lei n.º 
2661, de 08/07/1998, e, especificamente 
para o estado de são Paulo, a lei estadu-
al n.º 47700, de 11/03/2003, prevêem uma 

Tabela 5 - Dados para os combustíveis disponíveis

Dados coletados da usina 
sob análise Palha Bagaço

Umidade % peso 25 50

PCI MJ/kg (base úmida) 12.0 7,2

Tabela 4 - Término da queima de cana-de-açúcar no Brasil 2

Ano

Colheita 
mecanizada

Colheita 
manual

Colheita 
mecanizada

Colheita 
manual

2008 50% N.A. 30% -

2011 50% N.A. 50% 10%

2013 75% N.A. 50% 10%

2016 75% N.A. 80% 20%

2018 100% N.A. 80% 20%

2021 100% N.A. 100% 30%

2026 100% N.A. 100% 50%

2031 100% N.A. 100% 100%

SP Lei n.º 47700Decreto Federal n.º 2661

Figura 2 - Excedente de bagaço na usina
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redução gradual para que a queima da cana 
desapareça do negócio entre 2018 e 2031, 
conforme mostrado na tabela 4.

este cronograma levou em conside-
ração todas as questões envolvidas, tais 
como desemprego, investimento requerido 
e o ciclo de vida da cana de cinco anos, 
mas a presente previsão de duplicar a pro-
dução atual de álcool até o ano de 2015 irá 

impactar ainda mais as pressões ambien-
talistas relativas à queima da cana e dis-
posição da vinhaça. a vinhaça ou vinhoto 
consiste do resíduo da destilação do vinho 
fermentado para produção de álcool e sua 
alta carga biológica, rica em potássio, serve 
como um adubo natural para a plantação, 
desde que ela seja uniformemente distri-
buída por toda a área.

Os níveis atuais de colheita sem queima 
e de mecanização da lavoura de cana-de-
açúcar andam na casa dos 25% e 40%, 
respectivamente. a tendência clara é a de 
se aumentar esses números na cultura e já 
existem várias usinas colhendo cana sem 
queimá-la previamente, especialmente no 
estado de são Paulo, que concentra mais de 
60% da cana plantada no Brasil.

DADOS BÁSICOS DA USINA E 
CARACTERIZAÇÃO DOS 

COMBUSTÍVEIS DISPONÍVEIS – 
BAGAÇO E PALHA

a área total empregada para cultivo da 
cana é da ordem de 30 000ha, dos quais 75% 
são fazendas alugadas, embora toda a área 
esteja submetida ao gerenciamento agrícola 
da usina. como, a cada 5 anos, 20% da área 
plantada é deixada descansando ou com uma 
cultura de rotação, para renovação da cana, 
incluindo uma área de berçário para novas 
mudas, pode-se concluir que 24 000ha são 
necessários para atender a produção da usina.

O nível atual de mecanização da colhei-
ta da usina é da ordem de 70%. Os restan-
tes 30% de plantações estão localizadas 
em áreas onde as máquinas não podem 
alcançar. No entanto, devido a questões 
agrícolas, toda a cana era queimada antes 
da colheita, inclusive aquela efetuada por 
máquinas, pois fibras deixadas em excesso 
no campo prejudicam a rebrota da cana, 
nas condições frias encontradas no sul do 
País. depois das medidas implantadas rela-
tivas a coleta da palha, apenas as pontas da 
cana com uma parte de folhas são deixadas 
apodrecer no campo, o que corresponde a 
aproximadamente 30% dos resíduos. em 
outras palavras, quase 49% (~70% x 70%) 
das fibras produzidas no cultivo da cana 
serão trazidas para a usina, podendo servir 
de combustível para as caldeiras.  

O bagaço e a palha apresentam basi-
camente a mesma composição química em 
carbono (~45%), hidrogênio (~6%), nitro-
gênio (0.5 - 1%), oxigênio (~43%) e enxofre 
(~0.1%). a tabela 5 mostra valores médios 
para o poder calorífico inferior dos combus-
tíveis nas condições de queima.

Na tabela 6, os parâmetros mais rele-

Tabela 6 - Dados da usina para projeto base de referência

Capacidade anual de moagem 2 milhões t cana
Ef iciência de extração da usina 96%

Consumo de bagaço (base úmida) 231 kg/t cana

Á˘rea plantada 24.000 ha 

Safra (março a novembro) 230 - 270 dias

Entressafra (novembro a março) 135 - 95 dias

Dias / horas efetivas de operação 210 dias / 5.040 horas

Produção de álcool 50.275 m3

Produção de açúcar 196 mil t

Fator de capacidade da usina 84 % = 210/250

Processamento horário de cana 400 t/h
Consumo vapor para processo (1,5 bar) 480 kg/t cana

Consumo vapor processo 182,4 t/h

Bagaço (% da cana) 26 %

Produção total de bagaço 520.000 t

Recuperação de palha 166.000 t (@25% de umidade)

Perf il de produção da usina 70% açúcar / 30% álcool

Potência mecânica instalada 8.000 kW

Pressões de vapor na extração / exausto/ condensação 21 bar / 1,5 bar  / 0,15 bar absoluta

Capacidade elétrica instalada 40 MW

Potência TGV contrapressão com extração 28 MW

Potência TGV condensação 12 MW

Consumo elétrico próprio da usina 3.200 kW

Consumo extra para sistema de limpeza a seco da cana 1.000 kW

Demanda mecânica 6.600 kW

Capacidade caldeira de alta pressão 160 t/h @ 65 bar / 480°C

Capacidade caldeira de média pressão 130 (75 + 55) t/h @ 21 bar / 300°C

Contrato venda energia elétrica 180 GWh/ano
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vantes relacionados a geração de energia 
da usina são listados para o projeto base de 
referência deste estudo.

as premissas adotadas para dimensio-
nar a nova central termelétrica foram as 
seguintes:
 - integrar um módulo de ciclo Rankine sim-
ples, utilizando gerador de vapor com pres-
são superior (65 bar) aos geradores atuais 
(21 bar) e turbinas a vapor de extração/con-
densação, utilizando bagaço e palha como 
combustível.
- O balanço será comandado pelo merca-
do de energia elétrica. O total de energia 

gerada anualmente será de 220 gWh, sen-
do 40 gWh consumido pela usina no seu 
processo produtivo e o restante, 180 gWh, 
entregue à eletrobrás, para atender o con-
trato de venda de energia, sob o âmbito do 
Proinfa.

BALANÇOS TERMOELÉTRICOS
Foram realizadas simulações para deter-

minar a quantidade de energia elétrica líqui-
da disponível para exportação no período 
da safra e de entressafra, considerando os 
dados básicos de projeto da usina compara-
do às alternativas a seguir.

i. Reduzindo o consumo específico 
de vapor de processo de 480kg/to-
nelada de cana moída para 360kg/t, 
a partir de medidas de conservação 
de energia introduzidas no processo 
industrial.
ii. eletrificando os acionamentos 
mecânicos no processo de moagem 
da cana.
iii. eliminando-se a geração de va-
por a média pressão. duas caldeiras 
de 135t/h de geração do vapor de 
65 bar são instaladas no lugar.
iv. Todas as ações anteriores com 
a recuperação de 45% da palha 
gerada, utilizando duas caldeiras 
de 150t/h de 85 bar, no sentido de 
consumir todo o combustível dispo-
nível.

Os resultados estão mostrados nas ta-
belas 7 e 8.

CONCLUSÕES
Os dados da usina permitiram efetu-

ar uma análise econômica por diferenças. 
investimentos adicionais podem ser esti-
mados e comparados a quantidades ex-
portáveis de potência extra. esses investi-
mentos consistem basicamente de:
- Redução do consumo específico de vapor 
na usina, com uma redução correspondente 
do consumo de bagaço. O bagaço adicional 
disponibilizado (vide figura 2) é utilizado 
para gerar mais energia.
- substituição das turbinas acionadoras das 
moendas por motores elétricos com varia-
dores de freqüência.
- substituição das caldeiras de média por de 
alta pressão de vapor e instalação de turbi-
nas a vapor, de contrapressão e condensa-
ção, com capacidades maiores.

Os consumos de palha e bagaço (resídu-
os das colheitas e processamento da cana 
na usina), os investimentos para geração 
elétrica e os custos de operação são modifi-
cados, dependendo da alternativa escolhida. 
a análise econômica simplificada considera 
que a geração de potência está integrada à 
usina e se baseia no fato de que o projeto 
de uma central termelétrica foi implantado 
com sucesso (vide tabela 9).

Tabela 7 - Geração elétrica durante a safra da cana-de-açúcar

Base I II III IV

Horas de operação 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040

Consumo de bagaço (base úmida mil t) 421 421 421 421 477

Consumo de palha (base úmida mil t) 105 105 105 105 139

Bagaço excedente (base úmida mil t) 99 99 99 99 73

Potência gerada TGV contrapressão (MW) 20,5 15,7 32,3 28,1 42,6

Potência gerada TGV condensação (MW) 12,0 21,3 11,7 11,5 29,0

Demanda elétrica para auxiliares (MW) 2,8 3,1 2,8 2,6 3,9

Demanda elétrica própria da usina (MW) 4,2 4,2 10,8 4,2 10,8

Potência exportada (MW) 25,5 29,7 30,4 32,8 56,9

Energia elétrica total exportada (GWh) 128,5 149,7 153,2 165,3 286,8

Tabela 8 - Geração elétrica durante a entressafra da cana-de-açúcar

Base3, I, II, III IV

Horas de operação 2.940 1.060

Consumo de bagaço (base úmida mil t) 74 42

Consumo de palha (base úmida mil t) 18 12

Bagaço excedente (base úmida mil t) 25 1

Potência gerada TGV contrapressão (MW) 6,5 12,7

Potência gerada TGV condensação (MW) 12,3 21,4

Demanda elétrica para auxiliares (MW) 1,3 2,1

Demanda elétrica própria da usina (MW) 0 0

Potência exportada (MW) 17,5 32,0

Energia elétrica total exportada (GWh) 51,5 33,9
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a alternativa iv mostra que existe um 
potencial de exportação da ordem de 160 
kWh/t de cana processada, se adotada 
principalmente pelas novas usinas de açú-
car e álcool que estão sendo implantadas – 
98 novos empreendimentos devem entrar 
em operação até 2015, adicionando uma 
produção de 300 milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar por ano. apenas a amplia-
ção dessa indústria poderia acrescentar 
um total de 48 TWh/ano ao sistema elé-
trico brasileiro, o equivalente a 5,5 gW fir-
mes. estes números representam 10% da 
produção atual de eletricidade no Brasil, 
incluindo a energia importada da parce-
la paraguaia de itaipu. Também deve ser 

 * Jair arone maués é coordenador de projetos especiais 
de energia da Petrobras - Gás e Energia -  Desenvolvimento 
Energético
E-mail: jmaues@petrobras.com.br

ressaltado que termelétricas associadas 
às usinas de açúcar e álcool apresentam 
riscos de implantação e operação muito 
inferiores aos de usinas hidrelétricas e ter-
melétricas a gás.

Outros melhoramentos a serem con-
siderados envolvem a plantação de ole-
aginosas durante a cultura de rotação da 
cana. No exemplo considerado, caso fosse 
adotada a cultura do girassol na área de 
6 000ha, conjugada a plantas de esma-
gamento e de transesterificação de óleo 
vegetal, esta área seria suficiente para 
produzir 6 000 metros cúbicos de biodiesel 
por ano (considerando 2 t/ha/ano de pro-
dutividade do girassol com teor de óleo de 

Tabela 9 - Comparação entre o projeto da usina e as alternativas

Item Base I II III IV

Consumo vapor de 
processo (1,5 bar) 480 kg/t cana 360 kg/t cana 480 kg/t cana 480 kg/t cana 360 kg/t cana

 182,4 t/h 136,8 t/h 182,4 t/h 182,4 t/h 136,8 t/h

Consumo próprio 
da usina 7.000 kW 7.300 kW 13.600 kW 6.800 kW 14.700 kW

Demanda mecânica 6.600 kW 6.600 kW 500 kW 6.600 kW 500 kW

Capacidade caldeiras AP 160 t/h 160 t/h 160 t/h 2 x 135 t/h 2 x 150 t/h

Vapor alta pressão (AP) 65 bar / 480°C 65 bar / 480°C 65 bar / 480°C 65 bar / 480°C 85bar / 480°C

Capacidade caldeiras MP 130 t/h 130 t/h 130 t/h - -

Vapor média pressão 
(MP) 21 bar / 300°C 21 bar / 300°C 21 bar / 300°C - -

TGV contrapressão 28 MW 16 MW 32 MW 28 MW 2 x 22MW

TGV condensação 12 MW 22 MW 12 MW 12 MW 30 MW

Energia anual exportada 180 GWh
200 GWh 
(+11%)

204 GWh
(+13%)

216 GWh
(+20%)

320 GWh
(+78%)

Investimento (mil R$) 70.100 78.300 79.200 87.600 145.200

R$/ kW 1.750
2.060

(+18%)
1.800
(+3%)

2.190
(+25%)

1.960
(+12%)

Consumo de bagaço 
(mil t base úmida)

495 495 495 495 519

Consumo de palha 
(mil t base úmida)

123 123 123 123 151

Coleta útil de palha 37% 37% 37% 37% 45%

42%). a economia anual de 12 
milhões de reais com dispêndios 
na compra de óleo diesel justi-
ficaria um investimento adicio-
nal de 30 milhões de reais, sem 
considerar as economias com 
fertilizantes, pois oleaginosas 
fixam nitrogênio que a cultura 
da cana retira do solo, além de 
disponibilizar proteínas e crédi-
tos de carbono, pois tal usina 
reduziria a valores próximos a 
zero, as emissões de cO2 ainda 
encontradas no ciclo de vida do 
negócio.

notas:
1.Plano decenal de expansão de 
energia elétrica.
2.N.a. – não se aplica. a colheita me-
canizada de cana é factível, com a 
tecnologia atual disponível, em áreas 
maiores do que 150ha e com inclina-
ção menor do que 12%.
3. Produção de potência limitada pelo 
“turn-down” da caldeira de 160 t/h
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