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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Eletricista. 

 

 VIABILIDADE DO USO DO BAGAÇO DE CANA PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA 

Leandro Cesar Silva Semitela 

Agosto 2018 

Orientador: Jorge Luiz do Nascimento, D. Eng. 

Curso: Engenharia Elétrica 

Este Projeto de Graduação apresenta uma análise genérica da viabilidade do uso 

de bagaço de cana para geração de energia em usinas termelétricas. É apresentada uma 

fundamentação teórica das formas de geração de energia elétrica no Brasil e suas 

participações, o funcionamento das termelétricas, seus ciclos termodinâmicos, 

combustíveis utilizados e os custos de implantação, de uma forma geral, além de 

modelar os equipamentos do sistema, com um foco maior na caldeira, buscando 

embasamento para a realização e análise dos estudos de caso. São apresentados dois 

estudos de casos: um envolvendo a troca entre o combustível fóssil e o combustível 

renovável mais utilizado na Matriz Energética Brasileira e outro que leva em conta onde 

este último combustível é mais bem difundido na mesma.  

Um dos estudos apresentado neste projeto mostra o investimento realizado na 

Usina Santa Cândida, do setor sucroalcooleiro, para que ela gere energia autossuficiente 

através do bagaço de cana atualizado para os dias atuais através de taxas como o IGPm 

e o câmbio do dólar. O outro caso, na Usina de Santa Cruz, apresenta algumas 

adaptações necessárias para transformar uma usina convencional movida a gás natural 

em uma usina movida a biomassa de bagaço de cana, onde foi analisada a viabilidade 

econômica no que concerne especificamente ao custo do combustível, proporcionando 

ainda realizar uma projeção atual com seus históricos e suas tendências dos últimos 

anos e meses com variáveis que dependem do mercado internacional, mercado interno e 

políticas econômicas dos países. 

Palavras-chave: Biomassa. Biomassa de bagaço de cana. Geração de energia. 

Termelétrica. 
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Abstract of the Undergraduate Project, presented to POLI/UFRJ as a partial 

fulfillment of the necessary requirements to obtain the degree of Electrical Engineer. 

 

VIABILITY OF SUGARCANE BAGASSE USE FOR ENERGY GENERATION 

Leandro Cesar Silva Semitela 

August 2018 

 

Tutor: Jorge Luiz do Nascimento, Dr. Ing. 

 

Course: Electrical Engineering 

 

This graduation project presents a generic generation of viability for the use of 

sugarcane bagasse for power generation in thermoelectric plants. This is the one of the 

level of the thermal energy in Brazil and their participation the thermoelectric, their 

cycles termodinaters, in use the costs of the model, the use model of the model of the 

model, the model of the equipment of system major focus in the boiler, seeking baseline 

for the accomplishment and analysis of the case studies. They are presented in case 

studies: an exchange between the fossil phosphorus and the renewable fuel most used in 

the Brazilian Energy Matrix and again in an account where the last effort is more 

widespread in it. 

One of the studies presented in this project shows the investment made at the 

Santa Candida Sugar Mill in the sugar and alcohol sector, so that it can generate self-

sufficient energy through the sugarcane bagasse updated to the present day through rates 

such as the IGPM and the dollar exchange rate. The other case, at the Santa Cruz Plant, 

presents some adaptations necessary to transform a conventional natural gas-fired plant 

into a sugar cane bagasse-based biomass plant, where the economic viability was 

analyzed with respect to the fuel cost, providing still carry out a current projection with 

its historical and its trends of the last years and months with variables that depend on 

the international market, internal market and economic policies of the countries. 

 

Keywords: Biomass. Sugarcane Biomass. Energy Generation. Thermoelectric.  
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1. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica tem grande importância para o crescimento da industrialização, 

pois permite que outras atividades econômicas sejam realizadas, refletindo no 

desenvolvimento dos países. 

“É importante que um país tenha uma política energética estruturada para conseguir 

o seu desenvolvimento tecnológico, adquirindo energia e força criadora suficiente, 

garantindo sua autonomia e não sendo necessário depender de países mais evoluídos 

tecnologicamente” (COSTA, 1996). 

O setor de energia elétrica no Brasil passou e ainda vem passando por significativas 

transformações. A reestruturação no setor aconteceu inicialmente devido a alterações na 

legislação, com o objetivo de transferir do Estado para a Iniciativa Privada a 

responsabilidade sobre os investimentos e operação do sistema. Dessa forma, o Estado fica 

como regulador e fiscalizador. 

Na Figura 1 podemos conhecer a atual estrutura do setor, com as instituições que 

foram criadas ou reestruturadas para a implantação desse novo sistema. 

 

 Figura 1:Estrutura do setor elétrico no Brasil. 

Fonte: ANEEL (2011) 
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No atual setor de energia, o Sistema Integrado Nacional (SIN) procura juntar 

diversas centrais de geração de energia elétrica e diversas cargas, em um sistema de forma 

mais econômica, segura e confiável. Dessa forma, a distribuição de energia elétrica se 

torna mais dinâmica, facilitando também a troca de reservas, podendo haver uma economia 

na capacidade de reservas dos sistemas. Porém é válido lembrar que o sistema interligado 

torna-se mais vulnerável, ou seja, uma falha no sistema pode afetar os demais subsistemas 

interligados, com o “efeito dominó”.  

 

 

Figura 2: Sistema Elétrico Interligado. 

Fonte: ONS (2017) 

Apesar das grandes mudanças que já ocorreram no setor elétrico, ainda são 

esperadas grandes transformações no futuro, tanto nas possíveis mudanças dos mercados 

quanto nas políticas, que já vêm sendo redirecionadas para o desenvolvimento tecnológico 

do setor. 
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No Brasil, existem diversas possibilidades para geração de energia elétrica. Os 

principais recursos são através de usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas, nucleares e 

fotovoltaicas. 

As vantagens comuns a todas as fontes é o fato de possuir tecnologia 

suficientemente desenvolvida para o uso imediato na geração de energia elétrica tanto na 

baixa como na média e alta tensão, e de todas possuírem certa complementaridade para 

satisfazer decréscimos da oferta energética associados a condições climáticas adversas 

como, por exemplo, escassez pluviométrica ou eólica, variações na incidência solar, 

escassez de petróleo, carvão e gás natural por motivos econômicos, biomassa de cana por 

ocasião da entressafra, entre outras. 

A complementaridade também pode ser avaliada no aspecto 

ambiental/econômico/técnico operacional do SIN. Quanto maior a potência gerada e 

constante for esse despacho, a um custo operacional menos elevado, maior será o impacto 

ambiental. Em contrapartida, as fontes geradoras de menor impacto ambiental, por 

exemplo, a fotovoltaica e a eólica, produzem uma instabilidade maior no SIN devido a uma 

maior geração de harmônicos na Rede.  

A maior geração de energia elétrica no Brasil é através de usinas hidrelétricas. 

Nestas a energia mecânica produzida pela turbina resulta da transformação da energia 

potencial de uma corrente de água em energia cinética. O trabalho mecânico da turbina 

aciona um gerador elétrico de onde a energia elétrica produzida é transportada através de 

fios e cabos até os pontos de consumo como: indústrias, estabelecimentos comerciais e 

residências. 

Esta fonte de energia é considerada renovável e limpa. A grande utilização de 

hidrelétricas como fonte de energia se dá pelo país ser rico em rios com grandes extensões, 

caudalosos e correndo sobre planaltos e depressões. Porém, o custo de investimento é 

bastante alto, devido à obra de grande porte. 

Além disso, com relação aos impactos ambientais e sociais nas construções de 

hidrelétricas, elas causam alagamento de grandes áreas, a vazão de rios varia como função 

da frequência e intensidade pluviométrica, causando intervalos maiores e instáveis de 

secas, além de possíveis inundações devido a mudanças ambientais locais. Esta causa um 

impacto ambiental na fauna e flora da região a ser alagada e também um impacto social 
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resultante da expropriação de comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais ou 

indígenas que ocupam as áreas a serem inundadas.  

Há uma limitação na capacidade de construção de novas usinas hidrelétricas com 

reservatório, por conta de restrições ambientais que determinam que estas sejam 

construídas em sua maioria a fio d’água. Estas não possuem reservatório próprio, dessa 

forma elas são mais suscetíveis às secas, gerando menos energia elétrica nesse período e 

necessitando de complementação energética com outras fontes no SIN.  

As usinas termelétricas têm sido a segunda forma de geração de energia mais 

utilizadas no Brasil. Quando as condições climáticas estão desfavoráveis, o despacho das 

usinas termelétricas mantém o nível de água das usinas hidrelétricas, garantindo segurança 

no sistema elétrico. 

Diferente das usinas hidrelétricas, esse sistema não depende das condições 

climáticas e há menos restrição com relação à localização. 

O problema das termelétricas é que a maioria delas emite muitos gases poluentes, 

interferindo na qualidade do meio ambiente. Além disso, elas ficam vulneráveis ao preço 

dos combustíveis. 

A energia eólica é uma opção de energia renovável, infinita, pode ser produzida em 

qualquer região que reúna condições favoráveis, e não libera gases de efeito estufa. É uma 

fonte de energia que vem crescendo na matriz energética brasileira, na capacidade 

instalada. Em 2016, a Aneel apurou uma expansão de 2.491 MW, e a CCEE registrou um 

aumento de 53,4% no ano de 2016 em relação a 2015. Porém, esta, não representa o quanto 

de energia é despachada para a rede, uma vez que elas não operam a plena carga ao longo 

do dia e o seu fator de capacidade é muito baixo, fazendo com que a sua capacidade 

instalada não reflita uma realidade da energia que é gerada. 

Ela é produzida através dos ventos e gerada através de geradores. Apesar de gerar 

um impacto ambiental menor que o de outras fontes de energia, por depender do vento, não 

é possível gerar energia elétrica a qualquer hora, dificultando a integração da sua produção 

no programa de exploração. Outra dificuldade que a energia eólica apresenta é a 

interferência que ela causa nas ondas eletromagnéticas. Caso uma turbina eólica seja 

instalada entre um transmissor e um receptor de sinal de rádio, televisão ou micro-ondas, 

as hélices do aerogerador podem refletir uma parte da radiação eletromagnética 
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interferindo dessa forma no sinal que chega ao receptor e causando uma distorção 

significativa no sinal recebido. 

A energia eólica também oferece riscos para as aves, que podem se chocar com as 

pás, além do efeito sonoro que ela produz, apesar de já existir solução para mitigar estes 

problemas. 

As usinas termonucleares são pouco utilizadas no Brasil, pois além de terem um 

custo mais elevado de implantação e manutenção comparado às outras fontes de geração, 

também oferecem alta periculosidade no manuseio dos reatores nucleares bem como no 

descarte do material radioativo decorrente da reação nuclear necessitando de aparatos 

extremamente seguros para a sua armazenagem por conta de seu longo período de meia 

vida (24.000 anos no caso do plutônio 239), alto potencial de risco de acidentes nucleares, 

tais como os decorrentes de falhas imprevistas no projeto (exemplo Fukushima – Japão) de 

equipamentos apesar da alta tecnologia envolvida no projeto, construção e operação das 

usinas, problemas ambientais, devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água 

de resfriamento dos reatores e risco geopolítico de quem detém o conhecimento 

tecnológico para a construção de reatores nucleares, estenderem tal conhecimento para fins 

bélicos.  

 Porém, elas possuem algumas vantagens como não liberar gases de efeito estufa, 

exigir pequena área para construção da usina, possuir grande disponibilidade do 

combustível e não depender de fatores climáticos. 

Outra fonte de energia que vem ganhando espaço no setor são as fotovoltaicas. 

Estas produzem energia elétrica através da luz solar. Quanto maior a radiação, maior será a 

energia produzida. O processo de conversão da energia solar utiliza células fotovoltaicas, 

feitas de silício ou outro material semicondutor.  

Este tipo de energia é usado para alimentar inumeráveis aplicativos e aparelhos 

autônomos, para abastecer refúgios ou moradias isoladas da rede elétrica e para produzir 

eletricidade a grande escala através de redes de distribuição. Devido à crescente demanda 

de energias renováveis, a instalação de fotovoltaicas vem avançando consideravelmente 

nos últimos anos. Apesar desse tipo de energia ser bem menos impactante que outros tipos 

de usinas, ela tem um custo mais elevado de implementação e não consegue alimentar o 

gasto elevado das grandes cidades. Existe o problema de intermitência da radiação solar 

durante as estações do ano e das condições climáticas ao longo dos dias. Sua armazenagem 

http://www.infoescola.com/biologia/ecossistemas-aquaticos/


6 

 

de energia é pouco eficiente em comparação com as outras formas de energia oriunda de 

combustíveis fósseis e a energia hidrelétrica. Além disso, ela possui um baixo rendimento 

da transformação da energia solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico por 

conta das limitações tecnológicas do semicondutor. 

Segundo dados do BANCO DE INFORMAÇÕES DE GERAÇÃO- ANEEL 

(2018), como apresentado no Quadro 1, hoje o Brasil possui no total 167.014.929 kW de 

potência instalada, em operação. Desse total, 60,21% representa a energia gerada pelas 

usinas hidrelétricas e 26,04% pelas termelétricas. A previsão é que haja uma adição de 

17.266.168 kW nos próximos anos.  

  Quadro 1: Participação das Fontes Geradoras no SIN 

Empreendimentos Em operação Em construção 
Construção não 

iniciada 

Cres-

cimen

-to 

Pers-

pectiva 

futura 

Siglas Tipo 

Potência 

Outorgada 

(kW) 

Potência 

Fiscalizada 

(kW) 

% 

Potência 

Outorgada 

(kW) 

% 

Potência 

Outorgada 

(kW) 

% % % 

UHE 
Usina 

Hidrelétrica 
101.897.047 95.794.468 60,21 1.254.100 15,19 694.180 7,7 11,28 56,35 

UTE 
Usina 

Termelétrica 
43.188.671 41.430.548 26,04 2.371.262 28,73 3.393.867 37,66 33,39 26,56 

EOL 

Central 

Geradora 

Eólica 

12.916.439 12.893.643 8,1 2.493.650 30,21 2.145.110 23,8 26,87 9,53 

PCH 

Pequena 

Central 

Hidrelétrica 

5.067.119 5.036.853 3,17 294.610 3,57 1.656.068 18,38 11,30 3,81 

UTN 
Usina 

Termonuclear 
1.990.000 1.990.000 1,25 1.350.000 16,36 - 0 7,82 1,81 

UFV 

Central 

Geradora 

Solar 

Fotovoltaica 

1.306.483 1.306.483 0,82 487.220 5,9 1.120.291 12,43 9,31 1,58 

CGH 

Central 

Geradora 

Hidrelétrica 

649.120 651.356 0,41 3.298 0,04 2.512 0,03 0,03 0,36 

CGU 

Central 

Geradora 

Undi-elétrica 

50 50 0 - 0 - 0 0 0 

Total 167.014.929 159.103.401 100 8.254.140 100 9.012.028 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria com dados do BIG-Aneel, 2018 

Podemos verificar que as termelétricas possuem a segunda maior potência de 

energia instalada no Brasil e que ela possui a maior participação em crescimento de 

potência outorgada (33,39%). Esse crescimento acontece porque, como visto 

anteriormente, esta não depende de condições climáticas e é mais flexível com relação à 

localização, sendo assim uma fonte de energia mais segura na garantia do despacho. 

Atualmente, a termelétrica pode utilizar como combustível a biomassa, que 

diferente dos combustíveis fósseis (que geram gases poluentes, resultando em um grande 
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impacto ambiental), gera energia renovável, diminui a emissão de CO2 , além de atuar com 

a reciclagem de nutrientes.  

Atualmente, a sociedade tem dado uma maior importância aos cuidados que 

devemos tomar com o meio ambiente, visando um futuro para o país mais sustentável.  

A utilização de energia limpa e renovável vem ganhando espaço na Matriz 

Energética Brasileira. Apesar das vantagens das energias renováveis, elas possuem duas 

grandes dificuldades: investimento inicial elevado e, em alguns casos, a intermitência no 

potencial energético (eólica e solar, por exemplo) ao longo do tempo. A biomassa de cana, 

entretanto, não possui problema de intermitência, pois o bagaço pode ser armazenado para 

o período da entressafra. Além disso, o custo de geração de energia a partir da biomassa é 

inferior ao das outras fontes de energia renovável. (GOLDEMBERG, 2003) 

Porém, vale ressaltar sobre a importância da oferta de biomassa ser próximo ao seu 

local de consumo, pois quanto mais próximo, menor o seu custo com transporte. 

Segundo o boletim de abril de 2018 da Única (União da Indústria de Cana de 

açúcar), atualmente a biomassa representa 9% da potência outorgada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na matriz elétrica do Brasil, como apresentado no 

Quadro 2 (ÚNICA, 2018). 

Quadro 2: Fontes utilizadas no Brasil 

 

Fonte: Única (2018), dados básicos da ANEEL (2018) 

Com relação à geração de energia através da cana, o setor sucroenergético detém 

aproximadamente 7% da potência outorgada no Brasil e 77% da fonte biomassa, como 

mostrado no Quadro 3, sendo a quarta fonte de geração mais importante da nossa matriz 

elétrica em termos de capacidade instalada, atrás somente da fonte hídrica e das 

termelétricas a gás natural e eólicas (ÚNICA 2018). 
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Quadro 3: Fontes de biomassa utilizadas no Brasil 

 

Fonte: Única (2018), dados básicos da ANEEL (2018) 

Com base nesses dados, este trabalho irá analisar a possibilidade de transformação 

de uma usina termelétrica de gás natural em uma termelétrica de biomassa de bagaço de 

cana, estudando algumas adaptações necessárias para tal mudança. 

O gás natural foi o combustível escolhido para esse projeto, pois, como veremos na 

Matriz Energética Brasileira, este é o combustível mais utilizado atualmente nas 

termelétricas.  

A atuação do bagaço de cana para geração de energia tem sido cada vez maior em 

usinas do setor sucroalcooleiro, pois essas usinas já tem o bagaço como sobra do processo 

de produção de açúcar e etanol. Dessa forma, também será apresentado o investimento 

realizado de uma usina do setor sucroalcooleiro para ser autossuficiente em produção de 

energia. 

1.1.Objetivo 

Avaliar a viabilidade da utilização do bagaço de cana de açúcar para geração de 

energia elétrica. 

Analisar os benefícios e a viabilidade econômica no que concerne especificamente 

ao custo do combustível. 

Analisar economicamente a implantação de termelétrica de bagaço de cana em 

usinas sucroalcooleiras.  

1.2.Metodologia 

 Revisão de literatura sobre o tema; 

 Pesquisas de campo, sobre o preço do bagaço de cana; 
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 Contato com profissionais da área visando entender as necessidades para o 

funcionamento de uma usina de biomassa; 

 Realização de estudo de caso com a Usina de Santa Cruz, que opera com 

gás natural; 

 Análise do estudo de caso da Usina Santa Cândida, do setor sucroalcooleiro, 

que foi adaptada para geração autossuficiente de energia. 

1.3.Relevância 

 Divulgação pública das informações da avaliação resultante do trabalho 

sobre a viabilidade econômica, energética e mecânica da transformação de 

uma usina que utiliza gás natural para o uso da biomassa; 

 Divulgação de como usinas do setor sucroalcooleiro podem se inserir no 

mercado de energia elétrica com a venda dos excedentes de energia, 

ajudando a matriz energética do país. 

1.4.Estrutura 

O projeto é dividido em 6 capítulos:  

 Introdução; 

 Fundamentação teórica;  

 Introdução aos cálculos; 

 Termelétricas de biomassa de cana; 

 Estudos de casos; 

 Conclusão.  

No primeiro Capítulo é apresentado um conteúdo introdutório, com informações 

sobre a energia elétrica brasileira, os recursos de energia mais utilizados e a participação de 

cada um na matriz energética, descrevendo as vantagens e desvantagens desses recursos. 

O segundo Capítulo apresenta a fundamentação teórica, explicando o 

funcionamento das termelétricas, seus ciclos termodinâmicos, combustíveis utilizados e os 

custos de implantação, de uma forma geral. 
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No terceiro Capítulo encontra-se uma base para os cálculos que serão utilizados nas 

análises do projeto. 

No quarto Capítulo podemos analisar a estrutura de uma termelétrica de biomassa 

de bagaço de cana e a geração autossuficiente de energia em usinas do setor 

sucroalcooleiro. 

O quinto Capítulo apresenta os estudos de caso, analisando as duas usinas utilizadas 

no projeto, algumas das adaptações necessárias, seus custos e viabilidade do uso do bagaço 

de cana como combustível energético para geração de energia.  

O sexto e último Capítulo é a conclusão do projeto, avaliando a viabilidade das 

mudanças, suas vantagens e desvantagens e possibilidades de trabalhos futuros que 

complementem as análises feitas no presente estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.Termelétricas 

A energia obtida através da geração de calor, que ocorre com a queima de 

combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, é realizada nas chamadas usinas termelétrica.  

Usina termelétrica é uma instalação industrial usada para geração de energia 

elétrica a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio da 

combustão de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. 

No caso de uma usina termelétrica que utiliza água como substância de trabalho o 

calor gerado na queima do combustível é utilizado em uma caldeira que gera vapor d’água 

para o acionamento da turbina acoplada mecanicamente ao gerador elétrico.  

 

Figura 3: Esquema simplificado da geração de vapor para alimentação de turbina. 

Fonte: Brasil Escola 

No Quadro 4 podemos verificar a Matriz Energética atual, segundo dados da Aneel. 
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Quadro 4: Matriz Energética Brasileira atual 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Aneel (2018) 

Através do Quadro 4 podemos observar que uma maior porcentagem de capacidade 

instalada atualmente é de origem hídrica (60,77%), sendo seguida pela eólica (7,81%), gás 

natural (7,73%), biomassas agroindustriais (6,74%) e petróleo (5,85%), respectivamente. 

Existem muitos tipos de termelétricas e elas se diferenciam de acordo com o 

combustível utilizado. No Brasil, as mais comuns são: Gás, biomassa, óleo combustível, 

óleo diesel e carvão mineral. 

Em usinas térmicas convencionais, em sua maioria é utilizado o Ciclo de Rankine 

(que será visto a seguir) para geração de energia elétrica. Neste ciclo, a primeira etapa, é 

através da queima de um combustível fóssil, como carvão, óleo ou gás, transformando a 

água em vapor através do calor gerado na caldeira. Em seguida, esse vapor, em alta 

Origem Fonte Nível 1 Fonte Nível 2 (KW) % (KW) %

Bagaço de Cana de 

Açúcar
11.256.192 6,6928

Biogás-AGR 4.928 0,0029

Capim Elefante 31.700 0,0188

Casca de Arroz 45.333 0,027

Etanol 320 0,0002

Óleos vegetais 4.350 0,0026

Carvão Vegetal 43.197 0,0257

Gás de Alto Forno - 

Biomassa
127.705 0,0759

Lenha 23.915 0,0142

Licor Negro 2.542.616 1,5118

Resíduos Florestais 419.197 0,2492

Resíduos animais Biogás - RA 4.481 0,0027 4.481 0,0027%

Biogás - RU 133.129 0,0792

Carvão - RU 2.700 0,0016

Eólica Cinética do vento Cinética do vento 13.135.243 7,81 13.135.243 7,8100%

Calor de Processo - 

CM
28.400 0,0169

Carvão Mineral 3.323.740 1,9762

Gás de Alto Forno - 

CM
365.690 0,2174

Calor de Processo - 

GN
40.000 0,0238

Gás Natural 12.963.278 7,7078

Outros fósseis
Calor de Processo - 

OF
147.300 0,0876 147.300 0,0876%

Gás de Alto Forno - 

PE
1.200 0,0007

Gás de Refinaria 315.120 0,1874

Óleo Combustível 4.055.967 2,4116

Óleo Diesel 4.454.412 2,6485

Outros Energéticos de 

Petróleo
1.028.328 0,6114

Hídrica Potencial hidráulico Potencial hidráulico 102.218.660 60,778 102.218.660 60,7776%

Nuclear Urânio Urânio 1.990.000 1,1832 1.990.000 1,1832%

Solar Radiação solar Radiação solar 1.307.538 0,7774 1.307.538 0,7774%

Undi- Elétrica Cinética da água Cinética da água 50 0 50 0,0000%

Paraguai 5.650.000 3,3594

Argentina 2.250.000 1,3378

Venezuela 200.000 0,1189

Uruguai 70.000 0,0416

168.184.689     100 168.184.689 100%TOTAL

2,2106%

13.003.278 7,7315%

9.855.027 5,8596%

8.170.000 4,8578%

3.717.830

Petróleo

FONTE

11.338.153

1,8769%

135.829 0,0808%

6,7415%

4.670 0,0028%

3.156.630

Biomassa

Fóssil

Importação

Agroindustriais

Biocombustíveis 

líquidos

Floresta

Resíduos sólidos urbanos

Carvão mineral

Gás natural
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pressão, gira a turbina, acionando o gerador elétrico. Na última etapa o vapor é 

condensado, transferindo o resíduo de sua energia térmica para um circuito independente 

de refrigeração que usa a água de rios, lagos ou do mar, retornando a água à caldeira e 

completando o ciclo.  

2.2.Ciclos termodinâmicos 

Motor térmico ou máquina térmica é qualquer dispositivo que, operando em ciclo 

transforma continuamente calor em trabalho mecânico. 

Eles se classificam em dois tipos: máquinas de combustão externa e máquinas de 

combustão interna. 

Nas máquinas de combustão externa os produtos da combustão da mistura ar 

combustível transferem calor para um outro fluido (fluido de trabalho), a quem caberá a 

realização do trabalho mecânico.  

Na máquina de combustão interna o trabalho é realizado pelos próprios produtos da 

combustão (mistura ar combustível) que se constituem, portanto, no fluido de trabalho. 

Um dos parâmetros mais importantes da máquina térmica é o rendimento térmico 

(𝜂𝑡) definido como o quociente entre o trabalho ou potência mecânica produzida pela 

máquina (𝑃𝑀) e o calor ou potência calorífica recebida (𝑄𝑅) ambas expressas na mesma 

unidade, ou seja: 

𝜂𝑡 =
𝑃𝑀

𝑄𝑅 
 (2.1) 

Eficiência térmica de máquinas reais: 

 

Sistemas de grande porte (Rankine): 35 a 50%  

Motores Diesel: 35 a 40%  

Motores de Gasolina: 30 a 35%  

Motores de Pequeno porte: 20% 

A potência mecânica ou potência no eixo é a potência demandada ao motor e que 

aciona o gerador elétrico. A potência calorífica fornecida ao motor é gerada pela queima de 

um combustível. O rendimento térmico é um número adimensional sempre menor que 1 e 

normalmente expresso em percentagem. . Como ordem de grandeza seu valor máximo nas 

máquinas atuais é da ordem de 65%, o que é conseguido nos ciclos combinados a ser 

apresentado mais tarde. 



14 

 

 Portanto, para uma mesma potência mecânica quanto maior o rendimento térmico 

menor a potência calorífica fornecida, ou seja, menor consumo de combustível. 

A quantificação de parâmetros de desempenho de alguns tipos de instalações 

térmicas pode ser realizada associando à instalação um ciclo termodinâmico que pode ser 

considerado como o modelo matemático da instalação e que permite a determinação de 

diversos parâmetros de desempenho da instalação incluindo o rendimento térmico. O ciclo 

utiliza uma substância de trabalho, normalmente um fluido, que sofre os diversos processos 

termodinâmicos que o constituem e deve operar com pelo menos entre duas fontes 

térmicas. Os processos mais usuais que constituem um ciclo são: 

 Processo isotérmico (temperatura constante); 

 Processo isobárico (pressão constante); 

 Processo isocórico (volume constante); 

 Processo isoentrópico (entropia constante); 

 Processo isoentálpico (entalpia constante); 

 Processo adiabático (onde não há troca de calor). 

2.2.1. Ciclo de Carnot 

Em 1724, o físico francês Sadí Carnot apresentou um ciclo termodinâmico ideal 

capaz de oferecer o maior rendimento térmico.  

O Ciclo de Carnot é um ciclo teórico idealizado para operar entre duas fontes 

térmicas a temperaturas constantes (fonte quente e fonte fria). Denomina-se Máquina de 

Carnot como sendo aquela que opera segundo um Ciclo de Carnot. Demonstra-se que uma 

Máquina de Carnot apresenta o maior rendimento térmico quando opera entre duas fontes a 

temperaturas constantes.   

O Ciclo de Carnot é constituído de quatro processos, conforme listados abaixo e 

representados nos Gráficos 1 e 2, para o diagrama P X V e T X S: 

 1-2: Processo expansão isotérmico reversível no qual o calor é transmitido 

da fonte quente para o fluido de trabalho; 

 2-3: Processo de expansão adiabática reversível no qual a temperatura do 

fluído de trabalho passa da temperatura da fonte quente para a temperatura 

da fonte fria;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_isot%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_isob%C3%A1rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_isoc%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isotropia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_adiab%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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 3-4: Processo de compressão isotérmico reversível no qual o calor é 

transmitido do fluido de trabalho para a fonte fria; 

 4-1: Processo de compressão adiabático reversível no qual a temperatura do 

fluído de trabalho passa da temperatura da fonte fria para a temperatura da 

fonte quente. 

Gráfico 1: Diagrama Pressão x Volume para o Ciclo de Carnot 

 

Fonte:Polêmicas blogsport, 2012 

Gráfico 2: Diagrama Temperatura x Entropia para o Ciclo de Carnot. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Indicando por TF e TQ respectivamente, as temperaturas absolutas das fontes fria e 

quente o rendimento térmico de uma Máquina de Carnot (
TC

 ) pode ser calculado pela 

expressão:  

𝜂𝑇𝐶 =
𝑇𝑄 − 𝑇𝐹

𝑇𝑄
= 1 −

𝑇𝐹

𝑇𝑄
 (2.2) 
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De acordo com a expressão 2.2 chegam-se as conclusões abaixo. 

1
a
: O rendimento térmico da Máquina de Carnot depende apenas das temperaturas 

das fontes quente e fria. Assim o rendimento térmico aumenta com o decréscimo da 

temperatura da fonte fria e com o acréscimo da temperatura da fonte quente.  

As fontes frias naturalmente disponíveis são o ar e a água e, portanto o valor de  TF 

fica limitada pelo valor de suas temperaturas. Da mesma forma, o valor de TQ depende da 

resistência dos materiais a temperaturas elevadas.  

2
a
: O rendimento térmico da Máquina de Carnot independe da substância de 

trabalho. 

A Máquina de Carnot é uma máquina ideal que não foi implementada tendo em 

vista a dificuldade de realização prática dos diversos processos do ciclo.  Entretanto ela 

pode ser usada como padrão de comparação para as máquinas reais que qualitativamente se 

comportam, no que diz respeito a rendimento térmico, como a Máquina de Carnot.     

Os principais ciclos termodinâmicos são: Ciclo de Rankine, Ciclo de Brayton, Ciclo 

Otto e Ciclo Diesel.  

2.2.2. Ciclo de Brayton 

O Ciclo de Brayton é aquele que representa os sistemas de geração de energia 

elétrica usando turbina a gás. Uma de suas características é a grande quantidade de energia 

demandada pelo compressor do sistema.  

O Ciclo de Brayton é composto pelos seguintes processos:  

 Compressão adiabática: O ar, em condição ambiente, entra no compressor, 

sofrendo um aumento de temperatura e pressão; 

 Adição isobárica de calor: O ar comprimido é direcionado à câmara de 

combustão, onde sob condições isobáricas, é misturado com o combustível e 

queimado. A combustão é modelada por um aquecimento isobárico no qual 

é fornecida ao ar uma quantidade de calor equivalente a que é liberada na 

queima do combustível; 
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 Expansão adiabática: Os gases de combustão, submetidos à alta pressão e 

temperatura, se expandem conforme passam pela turbina, ao sair da câmara 

de combustão. A expansão dos gases gera o trabalho realizado pela turbina.  

 Rejeição de calor na atmosfera: conforme mostra a Figura 4, os gases são 

dissipados na atmosfera onde se resfriarão até atingir a temperatura 

ambiente. A Figura 4 esquematiza na realidade um ciclo aberto que é 

normalmente utilizado na prática.  

 

 

Figura 4: Ciclo de Brayton 

Fonte: COLOSSI, Bibiana (2013) 

2.2.3. Ciclo Otto 

Os motores que operam segundo o Ciclo Otto são denominados de motores de 

ignição por centelha tendo em vista que a combustão é iniciada por uma centelha 

produzida pela vela de ignição. Eles utilizam como combustível o álcool etílico hidratado, 

a gasolina misturada com álcool anidro, cujo percentual é definido pelo governo, e o gás 

natural, que tem a sua principal aplicação em veículos mais leves. 

As etapas do Ciclo Otto são: 

 Admissão isobárica: Com o êmbolo no ponto morto superior, ocorre a 

abertura da válvula de admissão e a injeção da mistura “combustível + 

comburente”, com o êmbolo sendo puxado para baixo pela árvore de 

manivela; 

 Compressão adiabática: Ocorre o fechamento da válvula de admissão e o 

êmbolo sobe, com os consequentes acréscimos de pressão e temperatura da 

mistura; 
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 Combustão isocórica e expansão adiabática: Uma faísca gerada por uma 

vela gera a ignição, causando o aumento da pressão e da temperatura e o 

deslocamento do êmbolo para baixo, impulsionando a árvore de manivelas e 

produzindo a força rotativa necessária ao movimento do eixo do motor. A 

combustão é modelada por um aquecimento isocórico no qual é fornecida 

ao ar uma quantidade de calor equivalente a que é liberada na queima do 

combustível; 

 Descarga isobárica: Ocorre a abertura da válvula de escapamento e o 

êmbolo sobe, permitindo a expulsão dos gases e recomeço do ciclo.   

 

Figura 5: Ciclo Otto. 

Fonte: Eletronicnews (2010) 

2.2.4. Ciclo Diesel 

Os motores que operam segundo o Ciclo Diesel são denominados de motores de 

ignição por compressão e neles o combustível é injetado no ar quente resultante de sua 

compressão ocorrendo então a autoignição. 

Os motores de ignição por compressão são utilizados em veículos terrestres e 

marítimos para transporte de carga, entre outros. 

O Ciclo Diesel é formado pelas seguintes etapas: 

 Admissão isobárica: O êmbolo, inicialmente no ponto morto superior, desce 

e, como a válvula de admissão encontra-se aberta, há uma aspiração de ar 

para dentro do cilindro; 



19 

 

 Compressão adiabática: Após atingir o ponto morto inferior, o êmbolo volta 

a subir e a temperatura e a pressão do ar dentro do cilindro sobem devido à 

diminuição do volume; 

 Combustão isobárica e expansão adiabática: Quando o êmbolo atinge o 

ponto morto superior, o combustível pulverizado é misturado com o ar 

quente, e espontaneamente ocorre a ignição isobárica e a expansão 

adiabática, provocando o deslocamento do êmbolo para baixo, 

impulsionando a árvore de manivelas e produzindo a força rotativa 

necessária ao movimento do eixo do motor. A combustão é modelada por 

um aquecimento isobárico no qual é fornecida ao ar uma quantidade de 

calor equivalente a que é liberada na queima do combustível; 

 Descarga: O êmbolo retorna ao ponto morto superior, ocorrendo à expulsão 

dos gases do cilindro e recomeço do ciclo. 

 

Figura 6: Ciclo Diesel. 

Fonte: COLOSSI, Bibiana (2013)Ciclo de Diesel 

2.2.5. Ciclo de Rankine 

O Ciclo de Rankine é composto por quatro etapas, que estão listados abaixo e 

representados no diagrama TxS  do Gráfico 3: 
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Gráfico 3: Gráfico T X S do Ciclo de Rankine 

 

Fonte: GT2 tecnologia 

 Compressão adiabática (Processo 1-2): O fluído de trabalho, normalmente 

água, é bombeado para adquirir alta pressão com consumo de energia; 

 Adição isobárica de calor (Processo 2-3): O fluido pressurizado entra em 

uma caldeira onde é aquecido à pressão constante até se transformar em 

vapor superaquecido; 

 Expansão adiabática (Processo 3-4): O vapor superaquecido se expande por 

uma turbina, gerando trabalho. Há diminuição na temperatura e na pressão; 

 Rejeição isobárica de calor (Processo 4-1): O vapor é então resfriado, em 

um condensador até se transformar novamente em líquido, quando retorna 

novamente a bomba, recomeçando o ciclo.  

A Figura 7 esquematiza os diversos componentes do sistema. 

. 

Figura 7: Ciclo de Rankine.  

Fonte: MSPC- Informações técnicas (2008) 
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É sob esse ciclo que operam as usinas termelétricas movidas a turbina a vapor. Com 

relação aos combustíveis, pode ser utilizado o carvão, gás natural, derivados do petróleo ou 

biomassa. 

A eficiência do Ciclo de Rankine é obtida através da equação abaixo: 

𝜂 =  
𝑊𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜

𝑄𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 − 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
   (2.3) 

Aplicando-se a primeira lei da termodinâmica para cada um dos processos 

(equipamentos), em que desprezamos as variações de energia cinética e potencial, temos a 

seguinte equação: 𝑄 − 𝑊 =  �̇�∆ℎ. Dessa forma, a equação de eficiência torna-se a 

equação 2.4, abaixo: 

η =  
∆hturbina− ∆hbomba

∆hcaldeira
 (2.4) 

Pode-se representar o rendimento térmico pelas áreas indicadas na relação 2.5 

conforme indicado no Gráfico 3 (Gráfico T-s). 

η =  
Area 1−2−3−4−1

Area a−2−3−b−a
 (2.5) 

2.2.6. Ciclo de Rankine real 

Esses ciclos diferem do ideal devido às irreversibilidades presentes em vários 

componentes. As irreversibilidades dentro da bomba e da turbina são as mais importantes. 

No caso ideal elas são isoentrópicas, mas a compressão pela bomba e a expansão na 

turbina não são isoentrópicos no caso real. Estes processos, portanto, são irreversíveis e a 

entropia aumenta durante os processos adiabáticos irreversíveis na turbina e na bomba. Isto 

faz com que a energia requerida pela bomba seja maior, e que o trabalho produzido pela 

turbina seja menor do que o produzido num estado de idealidade, tendo uma eficiência 

menor. O Gráfico 4 mostra uma comparação entre os ciclos ideal e real. No ciclo real são 

consideradas as perdas de carga na caldeira e no condensador, bem como as 

irreversibilidades, na bomba e na turbina. 
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Gráfico 4: Desvios do ciclo real para o ciclo ideal de Rankine. 

 

Fonte: Research gate 

Gráfico 5: Efeito das irreversibilidades da bomba e turbina no ciclo ideal de Rankine 

 

Fonte: Ciclos de Potência a vapor UFSC 

2.2.7. Métodos para o acréscimo do rendimento térmico do Ciclo de Rankine 

Consideremos o diagrama T-s representado no Gráfico 3, na qual o calor fornecido 

ao ciclo é representado pela área sob a linha 2-3, ou seja, a área a-2-3-b. Ela pode ser 

transformada na área de um retângulo cuja base é a variação de entropia 𝑠𝑏 − 𝑠𝑎 e cuja 

altura indicada por ₸𝑀 expressa em K, será definida como a temperatura média de 

fornecimento de calor. Portanto o calor fornecido ao ciclo pode ser calculado pela 

expressão: 

𝑄2−3 =  ₸𝑀(𝑠𝑏 − 𝑠𝑎) (2.6) 

Da mesma forma o calor dissipado no condensador é representado pela área sob a 

reta 1-4 ou seja a área a-1-4-b, um retângulo cuja altura é a temperatura de condensação 
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𝑇𝐶𝐷 expressa em K e cuja base é a variação de entropia (𝑠𝑏 − 𝑠𝑎). Portanto o calor 

dissipado pode ser calculado pela expressão: 

𝑄1−4 = 𝑇𝐶𝐷(𝑠𝑏 − 𝑠𝑎)  (2.7) 

Tendo em vista que o trabalho líquido é a diferença entre o calor fornecido e o calor 

dissipado, o rendimento térmico (𝜂𝑡) pode ser calculado pela relação: 

𝜂𝑡 = 1 −
𝑇𝐶𝐷

₸𝑀
 (2.8) 

Conclui-se que o rendimento térmico do Ciclo de Rankine aumenta com a 

diminuição da temperatura de condensação e com o aumento da temperatura de geração do 

vapor com o consequente acréscimo de ₸𝑀. Portanto o rendimento térmico pode aumentar 

diminuindo 𝑇𝐶𝐷 ou aumentando ₸𝑀.  

2.2.7.1.Diminuição na temperatura de condensação 

A temperatura de condensação dependerá da temperatura do fluido de 

arrefecimento do condensador, normalmente água, cuja faixa de variação pelo menos no 

Rio de Janeiro não é significativa. Portanto, a variação do rendimento térmico também não 

será significativa devido a variações de temperatura na água de arrefecimento do 

condensador. 

2.2.7.2.Aumento na temperatura média de fornecimento de calor ao ciclo (₸𝐌) 

O aumento de ₸𝑀 pode ser obtido aumentando-se a pressão de geração do vapor o 

que significa aumentar a temperatura de geração do vapor o que corresponderá a um 

acréscimo na área a-2-3-b (Gráfico 3) e portanto de ₸𝑀. Verifica-se, entretanto que o 

acréscimo na pressão de geração do vapor conduzirá a um decréscimo do título na saída da 

turbina o que significa aumento na formação de gotículas de água na fase líquida no 

interior da turbina o que provoca desgaste prematuro nas palhetas da turbina.  

Para se operar o sistema com pressões altas de geração do vapor mantendo-se ainda 

títulos aceitáveis na saída da turbina usa-se o superaquecimento do vapor (Ciclo de 

Rankine com Superaquecimento), representado no Gráfico 6, o que permite um acréscimo 

na temperatura média de fornecimento de calor ao ciclo mantendo títulos aceitáveis na 

saída da turbina, isto é, sem a formação de excesso de gotículas de água líquida na saída da 

turbina. O gráfico 6 ilustra o aumento do título na saída da turbina (ponto 2´) quando se usa 
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o superaquecimento comparativamente com o título  na saída da turbina (ponto 2) quando 

o vapor entra na turbina saturado à mesma pressão) 

Gráfico 6: Ciclo de Rankine sem e com superaquecimento 

 

Fonte: Moran e Shapiro, 2002 

A partir de determinados valores de pressão de geração de vapor, apesar do 

superaquecimento, volta a ocorrer formação excessiva de água na fase líquida (o título do 

vapor passa a diminuir). Passa-se neste caso a se usar o reaquecimento do vapor (ciclo com 

reaquecimento com 1 (um) aquecedor de água de alimentação) representado na Figura 8. 

Neste caso o vapor sofre um superaquecimento e se expande inicialmente em uma turbina 

de alta pressão. A corrente de vapor vinda da turbina de alta pressão passa por um 

reaquecedor de onde sai com uma temperatura igual ou próxima a temperatura de saída do 

superaquecedor. A corrente de vapor escoa então para a turbina de baixa pressão de onde 

escoa para o condensador.  

 

Figura 8: Planta e diagrama T x S do ciclo ideal de Rankine com superaquecimento e reaquecimento. 

Fonte: Moran e Shapiro, 2006 
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O rendimento térmico pode ainda ser aumentado diminuindo-se o calor fornecido 

na caldeira o que pode ser conseguido aumentando-se a temperatura de entrada da água na 

caldeira. Neste caso, usam-se aquecedores de água de alimentação que aumentam a 

temperatura da água vinda do condensador usando vapor d’água extraído da turbina (ciclo 

regenerativo) representado na Figura 9. Como a temperatura da água na entrada da caldeira 

aumenta, a temperatura média de fornecimento de calor também aumenta. Uma vantagem 

adicional do ciclo regenerativo é uma diminuição na erosão das palhetas da turbina devido 

à diminuição da vazão decorrente das extrações para o aquecimento da água de 

alimentação.  

 

Figura 9: Planta e diagrama T x S do Ciclo ideal de Rankine com superaquecimento e aquecimento de água 

da caldeira com aquecedor aberto (Ciclo Regenerativo). 

Fonte: Moran e Shapiro, 2006 

Nos Quadros 5 e 6 está apresentado um resumo sobre os processos termodinâmicos 

e as principais características que diferem os ciclos termodinâmicos, como tipo de 

combustão, combustíveis utilizados, turbina (se for o caso), utilização, principais vantagens 

e desvantagens das máquinas térmicas que operam nestes ciclos. 

Quadro 5: Quadro de resumo dos principais processos temodinâmicos:  

Ciclo Processo 1-2 Processo 2-3 Processo 3-4 Processo 4-1 

Termodinâmico (Compressão) (Adição de Calor) (Expansão) (Rejeição de Calor) 

Ciclos geralmente com Combustão externa:     

Carnot isoentrópico isotérmico isoentrópico isobárico 

Rankine adiabático isobárico adiabático isobárico 

Ciclos com combustão interna:       

Brayton adiabático isobárico adiabático isobárico 

Otto adiabático isocórico adiabático isocórico 

Diesel adiabático isobárico adiabático isocórico 

Fonte: Elaboração própria, com base nos conhecimentos em termodinâmica 
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Quadro 6: Quadro comparativo das máquinas térmicas operadas nos ciclos termodinâmicos 

Máquinas 
Térmicas/

Ciclo 

Máquina 
de  

Combustão 
Combustíveis Turbina Utilização  Principais vantagens 

Principais 
desvantagens 

Rankine Externa 

Carvão, gás 
natural, óleo 
combustível, 
biomassa.. 

a vapor 
Geração de 
energia em 

temelétricas 

Maior rendimento térmico no geral 
Capacidade de Geração maior que as 

turbinas a gás. 

Dimensões 
elevadas 

Brayton Interna 
Gás natural, 
gasolina de 

aviação 
a gás 

Propulsão de 
aeronaves, 
geração de 

energia ciclo 
combinado 
(cogeração) 

Compacto, relação favorável 
potência-peso,  

combustão contínua, ausência de 
peças de movimento alternativo,  

inclusive no compressor, fluxo 
contínuo de ar, altas velocidades de 

rotação e aspiração de grandes 
quantidades de ar  

Exposição a 
temperaturas 
elevadas de 

combustão por 
grande tempo 

Otto Interna 
Gasolina, 

etanol, gás 
natural 

x 

Transporte 
rodoviário 
pequeno e 

médio porte 

Mais leve, compacto em relação ao 
diesel, 

 menor exposição a tempetura de 
combustão,  

por consequência é possível 
trabalhar em elevadas temperaturas 

Os motores não 
permitem a 

manutenção de 
potências 

elevadas por 
grande período 

de tempo; 
desperdício de 

combustível (em 
relação a motores 

a diesel)  

Diesel Interna Diesel x 

Transporte 
rodoviário 

médio e grande 
porte, e 

marítimo 

Ignição por compressão,  
sem necessidade de centelhamento; 

maior eficiência energética; maior 
aproveitamento do combustível 
Massa específica mais elevada. 

Liberação de mais 
partículas 
pesadas e 

poluentes do que 
outros tipos de 

combustíveis; só 
funcionam com 

combustíveis 
pesados por isso 
não se prestam a 

muitas 
configurações de 

motores. 

Fonte: Elaboração própria 

2.2.8. Ciclo Combinado 

O ciclo combinado é composto por dois ciclos termodinâmicos (geralmente 

Brayton e Rankine). Podemos observar na Figura 8 um esquema de operação de um ciclo 

combinado. 
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Figura 10: Ciclo Combinado.   

Fonte: Furnas. 

No diagrama esquemático da Figura 10, a turbina é alimentada com combustível (1) 

que sofre o processo de combustão na câmara de combustão com o ar sob pressão (3), que 

vem do compressor. Os produtos de combustão resultantes se expandem na turbina (2), 

gerando a energia mecânica necessária ao acionamento do gerador elétrico (4). Os gases de 

escapamento da turbina a gás escoam através da caldeira de recuperação (5), onde ocorre a 

geração do vapor d’água para o acionamento do ciclo de vapor. Os gases de escapamento 

são dissipados na atmosfera pela chaminé (18). Na caldeira de recuperação a geração do 

vapor ocorre em três fases: aquecimento da água na fase líquida vinda do condensador, 

vaporização e superaquecimento. Cada fase da geração do vapor ocorre nos diversos 

componentes que constituem a caldeira de recuperação.  O vapor superaquecido se 

expande na turbina de vapor (16) de onde sai como uma mistura líquido vapor, 

condensando-se totalmente no condensador (14). A água de resfriamento do condensador é 

oriunda de uma fonte de resfriamento (17), que pode ser captada por uma bomba (15) de 

um rio, de um lago ou do mar. A turbina a vapor aciona outro gerador elétrico (4). Desta 

forma com um único insumo energético é possível gerar energia elétrica por meio de dois 

geradores.  
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Em resumo, em um sistema de turbina a gás, a queima do combustível produz gases 

de combustão à alta temperatura, que ao escoar pela turbina se expandem e produzem 

trabalho mecânico responsável pelo acionamento do gerador elétrico, acionando dessa 

forma a turbina a gás. Esta está acoplada ao gerador, assim a potência mecânica é 

transformada em potência elétrica.  

No ciclo combinado, a energia térmica dos gases de escape da turbina a gás é 

reaproveitada em uma caldeira de recuperação (HRSG HEAT RECOVERY STEAM 

GENERATOR) para gerar vapor d´água para o acionamento de um Ciclo de Rankine. 

2.3.Combustíveis 

2.3.1. Carvão Mineral 

Uma das primeiras fontes de energia utilizadas em larga escala foi o carvão 

mineral. Na Primeira Revolução Industrial, ele foi utilizado para movimentar as máquinas, 

com geração de vapor. Posteriormente, no final do século XIX, o vapor foi utilizado para 

produção de energia elétrica.  

A forma mais utilizada do carvão mineral é a queima para produção de vapor. O 

processo de utilização do carvão para produção de energia acontece da seguinte forma:  

O carvão é extraído do solo, fragmentado e armazenado em silos. Após ser levado à 

usina, ele é transformado em pó, para ser melhor aproveitado termicamente nas caldeiras. 

Com a queima do carvão, é liberado calor, que provoca o aquecimento, a vaporização da 

água e o superaquecimento do vapor, no caso de acionamento de turbinas. 

 

Figura 11: Processo de produção de energia elétrica com o carvão mineral.  

Fonte: Aneel, Atlas de Energia 
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Dados da International Energy Agency (IEA) em 2006 mostram que o carvão era a 

fonte mais utilizada para geração de energia elétrica no mundo, representando 41% da 

produção total, como mostra o Gráfico 7:  

Gráfico 7:Geração de energia elétrica por tipo de combustível 

 

Fonte: IEA (2008) 

Segundo o ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL (2008), as reservas de 

carvão totalizam 847,5 bilhões de toneladas, quantidade suficiente para atender a produção 

atual por 130 anos.  

Ainda segundo a mesma fonte, no Brasil, ele representa apenas 2,3% da matriz de 

energia elétrica brasileira. Um dos motivos do baixo uso desse mineral no país é devido à 

baixa qualidade do carvão, que produz menos energia, além de não ser possível o 

transporte para longas distancias, devido ao seu custo elevado. 

O carvão mineral é formado pela decomposição da matéria orgânica ao longo de 

milhões de anos, sob determinada pressão e temperatura. Ele é composto por átomos de 

carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, associados a outros elementos rochosos (como 

arenito, siltito, folhelhos e diamictitos) e minerais, como a pirita. 
 

O poder calorífico do carvão mineral varia bastante. Quanto mais calor o carvão 

consegue gerar, melhor sua qualidade, que é medida por seu poder calorífico. A presença 

de carbono aumenta o seu poder calorífico, enquanto que a quantidade de impurezas 

prejudica a qualidade do mesmo.
 

O carvão mineral é subdividido nas seguintes categorias: Baixa qualidade (linhito e 

sub-betuminoso) e alta qualidade (ou hulha, subdividida nos tipos betuminoso e antracito). 

No Brasil, as reservas são compostas pelo linhito e sub-betuminoso.  

Algumas vantagens do carvão mineral como combustível são: preços competitivos, 

necessidade de área física pequena e possuir bom nível de produtividade. Como 
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desvantagem, esse combustível gera um grande impacto ambiental decorrente dos óxidos 

de enxofre gerados por ocasião de sua queima.   

A extração do carvão pode ocorrer de duas formas: A céu aberto e subterrânea. 

A extração subterrânea é feita com a perfuração do solo, formando um túnel. Essa 

prática é utilizada quando o mineral está em camadas profundas ou se apresenta como 

veios de rocha. Ela pode ser feita de forma manual, semi-mecanizada ou mecanizada. Já a 

mineração a céu aberto, ocorre quando não é possível realizar a perfuração de túneis. 

Apesar da produtividade da mineração a céu aberto ser maior, 60% da oferta 

mundial de carvão mineral é extraída por meio da mineração subterrânea, segundo o World 

Coal Institute (WCI). Mas no Brasil, a prática a céu aberto é mais utilizada. 

O tipo de transporte a ser utilizado vai depender de alguns fatores, como a 

distancia, por exemplo. Para distâncias muito curtas a esteira é o meio de transporte mais 

eficiente, enquanto para distâncias maiores, utilizam-se caminhões, trens e barcaças. Pode 

acontecer também de misturar o carvão com água, formando uma lama, para ser 

transportado através de dutos. Para transportes internacionais, os navios são mais 

utilizados. 

Apenas os carvões com baixo teor de impurezas são transferidos, pois os outros são 

utilizados próximo aos locais de extração. No Brasil, as usinas termelétricas movidas a 

carvão ficam no Sul do país e são localizadas próximo ao local de mineração. Como o 

gasto com transporte é altíssimo, no geral fica mais viável economicamente investir em 

construção de linhas de transmissão de energia elétrica. 

2.3.1.1. Impacto ambiental do carvão 

O processo de produção de energia com o carvão provoca inúmeros impactos 

socioambientais, desde a mineração até a combustão. 

A ocupação do solo para utilização das jazidas gera muito ruído, poeira e erosão. O 

transporte gera poluição sonora e problemas de trânsito em cidades e particularmente em 

rodovias. Além disso, a combustão gera a emissão de gases, em particular, os óxidos 

derivados do enxofre responsáveis pelo fenômeno conhecido como chuva ácida. 
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O CO2 é o principal agente do efeito estufa, e o carvão é responsável por 

aproximadamente 30 a 35% do total de emissões de CO2 (ANEEL, ATLAS DE 

ENERGIA, 2008).  

Como hoje vivemos em uma era de conscientização ambiental, é importante o 

investimento em obras de mitigação de poluentes e desenvolvimento de tecnologias limpas 

para o uso futuro do carvão como fonte de energia. 

Para atender a esses cuidados ambientais, têm sido feitos estudos para o 

desenvolvimento de tecnologias de retirada de impurezas e de combustão eficiente do 

carvão mineral.  

Os investimentos em P&D (pesquisa e desenvolvimento), são focados na redução 

de impurezas, diminuição de emissões de material particulado, óxidos de nitrogênio (NOx), 

óxidos de enxofre e redução da emissão de CO2 por meio da captura e armazenamento de 

carbono.  

2.3.2. Gás Natural 

A utilização do gás natural na produção de energia elétrica pode ser dividida em 

duas modalidades. Uma delas é a geração exclusiva da energia elétrica. Outra é a 

cogeração, definida como a geração de energia elétrica e calor partindo de um mesmo 

insumo energético, sendo utilizada em instalações industriais.  

A primeira etapa do processo de geração de energia elétrica através do gás consiste 

na mistura de ar comprimido com o gás natural, visando obter a combustão. Com isso, 

gases com alta energia térmica, caracterizada por suas altas temperatura e pressão, é 

transformada no bocal da turbina em energia cinética, que será transformada em energia 

mecânica no rotor da turbina. Por sua vez, o eixo da turbina aciona o gerador elétrico. 

Dessa forma, a energia térmica é transformada em energia cinética depois em mecânica e 

em seguida, em elétrica.  

Após esta aplicação, se o ciclo for aberto (simples), os gases são resfriados e 

liberados na atmosfera através de uma chaminé. Porém, se o ciclo for fechado 

(combinado), os gases de combustão na descarga da turbina do Ciclo de Brayton, ainda em 

alta temperatura, podem ser utilizados para a geração de vapor d`água a alta pressão e 

temperatura que acionarão as turbinas a vapor do Ciclo de Rankine, que por sua vez, 

acionarão geradores elétricos.  
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A geração de energia elétrica com a utilização de gás natural em turbina a gás vem 

sendo utilizada nos últimos 15 a 20 anos. Algumas desvantagens como as restrições de 

oferta de gás natural, o baixo rendimento térmico do sistema de turbina a gás e os custos de 

capital, relativamente altos, foram durante muito tempo, razões para a baixa utilização 

desse combustível no setor elétrico. 

Com o tempo, esse quadro veio se modificando e hoje o gás natural é uma das 

principais alternativas de expansão da capacidade de geração de energia elétrica.  

Como vantagem, as usinas termelétricas a gás possuem um prazo de maturação do 

empreendimento razoavelmente curto, além da flexibilidade para atender as cargas de 

ponta. Em contrapartida, as turbinas a gás são muito sensíveis às condições climáticas, em 

particular a pressão atmosférica e a temperatura ambiente, além de apresentarem alterações 

substanciais de rendimento térmico no caso de operação em cargas parciais. 

Mesmo alcançando grandes ganhos no rendimento térmico das turbinas a gás de 

ciclo simples, seu desempenho tem sido prejudicado pela perda de energia nos gases de 

exaustão. Uma tecnologia utilizada na recuperação dessa energia é a de ciclo combinado, 

por meio da geração de vapor e da produção de potência adicional em uma turbina a vapor. 

O aprimoramento das turbinas de recuperação e a redução das perdas térmicas entre 

os dois ciclos (das turbinas a gás e a vapor), tem incentivado o uso do ciclo combinado. 

Modernamente as usinas termelétricas de grande capacidade de geração utilizam o Ciclo de 

Rankine com superaquecmiento, reaquecimento e aquecedores de água de alimentação.  

O Quadro 7 apresenta o consumo termelétrico a gás natural, segmentado por fonte 

de informação, sendo o valor apresentado correspondente à energia total gerada no 

período. Observa-se que até o mês de março, em 2018, há uma diminuição na média da 

demanda termelétrica total deste combustível.  
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Quadro 7:Consumo termelétrico a gás natural 

 

Fonte: ANP, Abegás, Petrobrás e ONS (2018) 

No Gráfico 8, pode-se observar o histórico recente de consumo total de gás por 

termelétrica. 

Gráfico 8: Consumo de gás por termelétrica 

 

Fonte: Petrobrás, Abegás e ANP (2018) 

Nos Gráficos 9, 10 e 11 verifica-se a demanda energética por termelétrica em 

regiões específicas. É possível observar que a demanda nas regiões Sul, Sudeste e Centro 

Oeste é maior que nas regiões Norte e Nordeste. 
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Gráfico 9: Demanda energética por termelétrica- Região Sul, Sudeste e Centro Oeste 

 

Fonte: ONS e Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico- MME (2018) 

Gráfico 10: Demanda energética por termelétrica- Região Nordeste 

 

Fonte: ONS e Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico- MME (2018) 



35 

 

Gráfico 11: Demanda energética por termelétrica- Região Norte 

 

Fonte: ONS e Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico- MME (2018) 

2.3.3. Petróleo 

Entre 1960 e 1973, o uso de petróleo na geração de energia elétrica cresceu a uma 

taxa média de 19% ao ano, representando 26% de toda geração de eletricidade no mundo. 

Em alguns países (Japão, Dinamarca, Itália, Irlanda e Portugal), chegou a representar 60%. 

Porém, devido à crise do petróleo, nos anos 1970, o carvão voltou a ser o combustível mais 

usado na geração termelétrica. (PAFFENBARGER, 1997).  

Em 2003, a Agência Internacional de Energia revelou que em 2001 a participação 

do petróleo para geração de energia elétrica ficou em torno de 7,5% e hoje, segundo dados 

da Aneel, ela representa 6,2%. 

No Brasil, a geração térmica com derivados do petróleo é pouco expressiva, mas 

tem sido muito importante para o atendimento da demanda de pico do sistema elétrico e, 

principalmente, no suprimento de energia elétrica a municípios e comunidades não 

atendidos pelo sistema interligado, além de complementar a produção de energia elétrica 

das usinas hidrelétricas nos períodos de estiagem. 
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2.3.4. Biomassa 

Alguns autores definem biomassa como qualquer material derivado da vida vegetal 

e que seja renovável em um período de tempo inferior a 100 anos (PROBSTEIN E HICKS, 

1982; KLASS, 1998), e sendo assim, a maioria dos recursos energéticos como o petróleo, 

carvão mineral e xistos betuminosos não são considerados renováveis, apesar de serem 

derivados da vida vegetal (INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO). 

A biomassa é uma das fontes de produção de energia elétrica que mais vem 

crescendo nos últimos tempos, principalmente a biomassa residual, provenientes dos 

resíduos da cana de açúcar, mandioca, soja, sorgo, milho e eucalipto, reduzindo a 

utilização de combustíveis fosseis, pois ela é considerada um recurso natural renovável.  

Ela garante o fornecimento de energia e ajuda na diminuição de CO2 na atmosfera.  

Existem inúmeras tecnologias para converter a biomassa em energia elétrica, 

resultando em diversos produtos energéticos, nos três estados físicos (sólido, líquido e 

gasoso). 

As três principais formas de converter a biomassa em energia são: 

 Conversão termoquímica: Inclui a combustão direta, a gaseificação e a 

pirólise; 

 Conversão bioquímica: Inclui a digestão anaeróbica, a 

fermentação/destilação e a hidrólise; 

 Conversão físico-química: Inclui a compressão, extração e esterificação. 

Na pirólise, a biomassa é exposta a extremas temperaturas, sem oxigênio, com o 

intuito de acelerar a decomposição da mesma. A sobra dessa decomposição é uma mistura 

de gases, líquidos (óleos vegetais) e sólidos (carvão vegetal). 

Na gaseificação, a biomassa também é exposta a altas temperaturas (mas não tão 

extremas como na pirólise), sem oxigênio, dando origem a um gás inflamável, que ainda 

pode ser filtrado para remoção de componentes químicos residuais. 

Na geração de calor e de energia elétrica, a tecnologia da combustão direta já é 

aplicada comercialmente. Já a gaseificação e a pirólise em grandes potências estão ainda 

em um estágio de demonstração. Se somente o calor for gerado, a combustão parece a mais 
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apropriada. Para uma geração de energia com grande eficiência, a gaseificação e a pirólise 

são opções promissoras. 

 

Figura 12: Rotas tecnológicas de conversão energética da biomassa.   

Fonte: Plano Nacional de Energia 2030, EPE (2007) 

A biomassa energética apresenta rotas significativamente diversificadas, como pode 

ser visto na Figura 12, com extensa variedade de fontes, que vão desde os resíduos 

agrícolas, industriais e urbanos até as culturas dedicadas, com grande quantidade de 

tecnologias para os processos de conversão, incluindo desde a simples combustão para 

obtenção da energia térmica até processos físico-químicos e bioquímicos complexos para a 

obtenção de combustíveis líquidos e gasosos e outros produtos, que variam desde micro até 

a larga escala, com significativa amplitude na maturidade do sistema energético e no 

desenvolvimento das tecnologias (EPE, 2007).                                 

Na Tabela 1 são apresentadas as rotas tecnológicas para a conversão da biomassa 

em produtos e serviços energéticos. 
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Tabela 1:Rotas tecnológicas para conversão da biomassa em produtos e serviços energéticos 

 

Fonte: HALL etal (2005) 

Como exemplo de biomassa utilizada para geração de energia temos o eucalipto, a 

madeira, cana de açúcar, casca de arroz e casca de coco, dentre outros. 

Dados do Centro de Produções Técnicas, afirmam que, em um ano o eucalipto pode 

produzir até 25 toneladas de biomassa por hectare. A composição deste, em termos 

fermentáveis, é mais favorável do que o bagaço de cana de açúcar para gerar energia. 

A palha de arroz tem sido utilizada nos últimos anos para gerar energia, sendo 

adicionadas ao carvão. A casca de arroz possui uma rápida combustão e grande poder 

calorífico, sendo utilizada como alternativa de combustível para as cerâmicas. Uma 

vantagem desse combustível é que ele pode ser produzido em diversas partes do Brasil, 

porém, ele gera muitas cinzas.  

As cascas do coco verde podem passar por trituradores e se transformar em 

briquetes, substituindo a lenha no processo de combustão. Tanto a fruta quanto a casca do 

coco possuem alto poder calorífico. 

O pellet de madeira é formado através dos restos da madeira, que viram pequenos 

cilindros (6 a 8mm de diâmetro e 10 a 40mm de comprimento). Toda a umidade da 

madeira é retirada nesse processo. Sua energia calorífica é de quase 5MWh/tonelada. É um 

combustível muito utilizado em fornos de padaria e cerâmica, aquecimento de estufas e 

oficinas de pintura de carros. 

A cana de açúcar é incentivada pelo governo, desde 2002, através do PROINFA 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica). Esse incentivo veio 

após as crises energéticas que ocorreram no Brasil com a falta do petróleo, carvão e água. 

A utilização deste combustível como fonte de energia elétrica vem sendo tema de estudos 
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sobre energia no Brasil há muito tempo, porém ela é utilizada em uma parcela pequena da 

energia comercialmente produzida no país. 

Os segmentos industriais de papel e celulose e o sucroalcooleiro se destacam na 

utilização de biomassa como fonte de energia.  

De acordo com o MME, em 2016, a bioeletricidade passou a ser a segunda fonte de 

geração mais importante na Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) no país, superando o 

gás natural, algo que não ocorria desde 2011. O total de geração pela biomassa em 2016 foi 

de 54 TWh, incluindo a autoprodução, representando 8,8% de toda a OIEE, enquanto o gás 

natural representou 8,1% no mesmo período. Já em comparação a 2015, a bioeletricidade 

aumentou sua produção em quase 10%. Esta geração inclui os diferentes combustíveis, 

sendo os principais aqueles derivados da biomassa da cana, resíduos florestais e do licor 

negro presente na indústria de papel e celulose. A geração com o bagaço e a palha da cana 

contribuiu com 36 TWh do total da fonte biomassa, ou 67%. Quando se exclui a geração 

destinada ao autoconsumo, em 2016, o valor de geração para o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) pela biomassa foi de aproximadamente 24 TWh, representando um 

crescimento pouco superior a 6% em relação ao ano de 2015, segundo relatório da CCEE. 

Em termos de comparação, essa energia gerada para o SIN seria capaz de abastecer 12 

milhões de residências ao longo de um ano, evitando a emissão de 10 milhões de tCO2. 

Ainda de acordo com a CCEE, em julho de 2016 a fonte biomassa bateu seu recorde 

histórico em termos de representatividade da geração mensal para a rede em relação ao 

consumo nacional, chegando a representar 8,1% do consumo nacional de eletricidade 

naquele mês. 

Desde 2013, o setor sucroenergético vem gerando mais energia elétrica para o 

Sistema Interligado do que para o consumo próprio das unidades fabris, ficando numa 

relação 60% de energia para a rede e 40% para consumo próprio em 2016. Entre 2010 e 

2016, em termos de indicador de kWh exportado para a rede elétrica por tonelada de cana 

processada, a bioeletricidade teve um incremento superior a 130%, conforme se observa no 

Quadro 8 (ÚNICA, 2017). 
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Quadro 8:Geração de bioeletricidade sucroenergética 2010-2016 

 

Fonte: Única (2017) 

De janeiro a novembro de 2017, foi exportado para a rede, 24,2 TWh de 

bioeletricidade. Este montante é equivalente a atender quase 13 milhões de residências no 

país, durante um ano inteiro. Nos primeiros onze meses de 2017, em relação a igual 

período no ano anterior, a geração de bioeletricidade, em geral, para a rede aumentou em 

7%, conforme apresentado no Quadro 9. 

Quadro 9:: Consumo de energia da rede e geração para a rede pela biomassa 

 

Fonte: UNICA (2017) 
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Em julho de 2017, a biomassa bateu seu recorde histórico em termos de 

representatividade da geração mensal para a rede em relação ao consumo nacional, 

atingindo o equivalente a quase 9% consumo nacional de eletricidade naquele mês. 

2.3.4.1.Vantagens e desvantagens da Biomassa 

Como vantagem, a biomassa oferece baixo custo de aquisição, não emite dióxido de 

enxofre, suas cinzas são menos agressivas ao meio ambiente, é um recurso renovável, com 

menor risco ambiental, há uma menor corrosão dos equipamentos e contribui menos para o 

efeito estufa. Apesar dos combustíveis fósseis como petróleo, carvão ou gás natural, 

também serem derivados de matéria orgânica, eles precisam de milhares de anos para 

serem gerados e por isso não são considerados biomassa, pois não são recursos naturais 

renováveis a curto prazo (NOGUEIRA; RENDEIRO, 2008). 

Como desvantagem, ela produz menos energia devido ao seu baixo poder calorífico 

e há chances maiores de geração de material particulado para a atmosfera, sendo necessário 

um investimento maior nas caldeiras e equipamentos para remoção de emissão. Outro 

problema é a dificuldade de estocagem e armazenamento. 

No Quadro 10 é apresentado um resumo com as características de cada combustível 

já apresentado no presente trabalho. 
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Quadro 10:Resumo dos combustíveis 

 

Fonte: Elaboração própria 

2.3.4.2.Biomassa de Cana de açúcar 

No Brasil, há dois períodos de colheita de cana de açúcar: Um na região sudeste e 

centro oeste (Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Goiás) e outro nas regiões norte e nordeste (Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia). 

Nas regiões sudeste, centro oeste e norte o período de colheita acontece de abril a 

dezembro. Na região nordeste, a colheita ocorre de agosto a março. 

A produção de açúcar e etanol tem se concentrado bastante no sudeste e centro 

oeste, devido ao solo e as condições climáticas e econômicas. Devido às condições 

favoráveis para o plantio de cana no Brasil é possível que a cana seja cultivada cinco a seis 

vezes antes que o replantio seja necessário. O Brasil é o maior produtor mundial de cana de 

açúcar (TONON BIOENERGIA, 2013) 

A terra onde é cultivada a cana representa 1% de toda terra fértil do Brasil 

(aproximadamente 9,5 milhões de hectares de acordo com a CONAB). 

As usinas de cana-de-açúcar brasileiras também são alimentadas pelo bagaço e as 

folhas, os subprodutos da cana-de-açúcar que, ao serem queimados nas caldeiras, geram 

Combustível Características Tipo de máquina térmica Aplicações Ciclo Termodinâmico

Uma das primeiras fontes de energia

Emissões elevadas de poluentes

Preços competitivos

Bom nível de produtividade

Combustível fóssil menos poluente que o carvão

Mais utilizado para geração de energia elétrica no Brasil

Poder calorífico elevado  de 1000 btu/pé^3= 37565 kJ/m^3

Resíduos de combustão desprezíveis

Prazo de maturação do empreendimento razoavelmente curto

2º combustível fóssil mais utilizado para geração de energia elétrica no

Brasil

Atendimento a sistemas remotos e/ou isolados

Atende a demanda de pico do sistema elétrico

Poder Calorífico mais elevado que a gasolina

Massa específica maior que a gasolina

Combustível fóssil, não-renovável

Poder calorífico mais elevado que o etanol

Combustível renovável

 Poder Calorífico mais baixo

Recurso natural e renovável

Diminuição de CO2 na atmosfera

Baixo poder calorífico 7524 kJ/kg

Dificuldade de estocagem e armazenamento

Biomassa Combustão Externa Geração de energia Rankine

Combustão Externa ou 

Interna

Óleo Combustível

Gasolina Combustão Interna Transporte rodoviário Otto

Etanol Combustão Interna Transporte rodoviário Otto

 Combustão Interna
Geração de energia e 

aquecimento 
Rankine

Óleo Diesel Combustão Interna
Transporte rodoviário 

de carga
Diesel

Carvão Mineral Combustão Externa
Geração de energia e 

aquecimento

Rankine (no caso da 

geração de energia)

Gás Natural

Geração de energia, 

cogeração e meios de 

transportes rodoviários.

 Rankine, Brayton, Ciclo 

Combinado e Otto
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vapor e eletricidade. Uma grande parte das usinas brasileiras é autossuficiente em termos 

de energia. Sendo assim o açúcar e etanol brasileiros têm um dos menores custos de 

produção do mundo (TONON BIOENERGIA, 2013) 

O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa muito utilizada, que pode ser 

transformada quase que totalmente em energia renovável, com baixo impacto ambiental. 

A Figura 13 mostra os potenciais de aproveitamento energético desta biomassa. 

 
Figura 13:Diagrama do aproveitamento da cana de açúcar. 

Fonte: International Sugar Jornal / DEDINI 

Notas: 

a)1 kcal = 4,1868 kJ; 

b) Considerada a totalidade da palha, incluindo pontas e folhas; 

c) A umidade de 50% do bagaço é o valor médio obtido na saída do terno de 

moendas. 

d) A umidade de 15% da palha é o valor obtido para a palha seca no campo ao sol. 

Os valores equivalentes de energia nos mostram que podemos considerar que o 

potencial energético da cana-de-açúcar está dividido igualmente: no caldo, no bagaço e na 

palha, cada parte com 1/3 da energia total. 

A palha da cana de açúcar possui um poder calorífico maior que o bagaço, sendo 

um acréscimo bem-vindo como combustível para geração de energia. Sua eficiência pode 

ser aumentada com pré tratamentos mecânicos adequados, para reduzir o seu tamanho, 

facilitando a manipulação.  

Como visto anteriormente, a emissão de CO2 na atmosfera contribui para o 

aquecimento global, porém, em 1997, na Conferência de Quioto, foi consagrado o conceito 

de “sequestro de carbono”, com o objetivo de conter e reverter o acúmulo de CO2 na 

atmosfera, visando à diminuição do efeito estufa. 
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Uma variedade de processos artificiais e naturais de captura e sequestro de carbono 

vem sendo estudado para diminuir o aquecimento global. 

No “sequestro de carbono”, o gás carbônico é removido. O processo ocorre em 

oceanos, florestas e outros lugares onde os organismos capturam o carbono e lançam 

oxigênio na atmosfera através da fotossíntese, como mostrado na Figura 14: 

 

Figura 14: Ciclo de Carbono.  

Fonte: Scielo (2004) 

Um artigo publicado pela Scielo em 2004 mostra que a energia produzida pelas 

usinas do setor sucroalcooleiro possuem valores mais baixos de emissões de CO2, se 

comparadas com outras formas de geração de eletricidade.  

Os resultados obtidos mostram que 145,3 toneladas de CO2/hectare/ciclo são 

sequestradas no cultivo da cana-de-açúcar e 111,5 toneladas de CO2/hectare/ciclo são 

emitidas na cogeração de eletricidade excedente, resultando no saldo favorável de 

sequestro de CO2 de 33,8 toneladas/hectare/ciclo de vida de eletricidade excedente, quantia 

que é fornecida às empresas de distribuição de energia (CHOHFI, DUPAS E LORA, 

2004).  
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2.3.4.3.O processo produtivo da cana de açúcar 

O processo produtivo da cana de açúcar começa com a escolha de variedades de 

acordo com as condições de solo e clima, buscando produtividade e resistência a pragas. 

Existem mais de 600 variedades de cana no Brasil. O uso de fertilizantes é reduzido, 

porque os resíduos do processamento da cana são reutilizados no campo. A chamada “torta 

de filtro”, rica em fósforo, é recuperada na usina e usada na lavoura como adubo orgânico. 

Antes, amostras são analisadas em laboratório para garantir a aplicação no campo em 

volumes adequados. Conhecendo-se o conteúdo, os resíduos sólidos são carregados em 

caminhões e transportados para as áreas de plantio. Mudas desenvolvidas especialmente 

para o plantio são distribuídas por máquinas projetadas para essa finalidade. As mudas são 

toletes, pedaços de cana que são utilizados como sementes. Puxadas por trator, as 

máquinas abrem o sulco na terra, separam os toletes e depositam a cana. Em média, o 

replantio é necessário a cada seis anos. Outro subproduto do processamento da cana é a 

vinhaça, um líquido com alto teor de potássio e outros nutrientes. Sistemas de canais são 

utilizados por diversas usinas para levar a vinhaça a vários pontos do canavial. A aplicação 

da vinhaça como fertilizante orgânico é conhecida como fertirrigação. A prática regulada 

por órgãos ambientais reduz o uso de fertilizantes químicos a base de petróleo e contribui 

para diminuir a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. 

O controle biológico, que utiliza inimigos naturais das pragas também é 

amplamente utilizado, reduzindo ainda mais o uso de produtos químicos. 

A colheita mecanizada elimina a necessidade da queima da palha, essencial para 

viabilizar a colheita manual. 

Neste tipo de colheita, a palha é separada da cana pela máquina e deixada sobre o 

solo. Isto aumenta o teor de matéria orgânica e protege o solo contra erosão. A cana é 

picada e depositada no caminhão. Uma colheitadeira chega a colher 800 toneladas de cana 

por dia. 

Em várias usinas, parte da palha é retirada do campo e utilizada na produção de 

bioeletricidade. Ao final, a cana colhida é transferida para um caminhão de maior 

capacidade para ser transportada até a usina. 

Já a colheita manual é feita por trabalhadores rurais. A queima da palha é feita antes 

da colheita, dentro de padrões estabelecidos por órgãos ambientais, facilitando o trabalho 

dos cortadores e afastando a presença de animais peçonhentos. Com o facão, os 
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trabalhadores cortam a cana rente ao solo. A cana cortada é transferida por carregadeiras 

para caminhões que fazem o transporte até a usina. A prática de colheita manual tem sido 

pouco usada atualmente. 

Depois de colhida a cana precisa chegar o quanto antes na usina, pois ela é 

perecível, evitando perda de qualidade. Em geral, a cana é entregue à usina, menos de 24 

horas após a colheita. 

Após pesagem do caminhão, uma amostra da cana é retirada e analisada no 

laboratório. O teor de sacarose é o que orienta toda a gestão e a eficiência do processo 

industrial. 

Após o teste de laboratório, começa o processamento da cana. A carga é transferida 

para uma esteira que transporta a cana até a moagem. A cana colhida manualmente passa 

por uma lavagem para remoção de impurezas. A água utilizada é tratada e reaproveitada. 

Em seguida picadores preparam os gomos para moagem. 

A cana colhida por máquinas é picada pela colheitadeira e não passa pela etapa de 

lavagem. 

Após a moagem, sob pressão de rolos ou por meio de difusores sobra o bagaço, que 

será encaminhado às caldeiras para produção de eletricidade. O caldo da cana é 

encaminhado para produção de açúcar e etanol. 

O bagaço é transportado por um sistema de esteiras e usado para abastecer caldeiras 

que produzem vapor. O vapor aciona turbinas que geram eletricidade limpa e renovável. 

A produção de eletricidade é acompanhada em modernas centrais de 

monitoramento, que controlam tanto a produção quanto o envio de energia gerada pela 

usina. 

Todas as usinas brasileiras do setor sucroalcooleiro são autossuficientes em energia, 

produzindo o bastante para atender suas necessidades. Um número cada vez maior de 

usinas produz mais que o necessário e comercializa esse excedente que é enviado à grade 

de distribuição, ajudando a iluminar inúmeras cidades brasileiras. 
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Figura 15: Processo produtivo da cana de açúcar.  

Fonte: Elaboração própria com dados da ÙNICA. 

2.4.O custo e sua importância 

Antes de planejar o projeto de um sistema de geração elétrica, é necessário prever o 

custo de construção da usina geradora de energia.  

Para FORTUNATO et al (1990) o planejamento do sistema de geração abrange 

aspectos econômicos e de garantia de auxílio que refletem o acordo entre a qualidade do 

serviço obtido e seu custo. Segundo ele, os componentes fundamentais dos custos de uma 

usina são: 
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 Investimento na usina; 

 Juros durante a construção da usina; 

 Investimento em transmissão associado à usina;  

 Juros durante a construção da transmissão;  

 Operação e manutenção na usina; 

 Custos de combustível: Muito importante no caso de usinas termelétricas.  

Os gastos com pessoas, material, serviços ou qualquer despesa relacionada ao 

funcionamento dos equipamentos e instalações do sistema de produção, são chamados de 

custos operacionais. 

SILVA (2005) define custo operacional como o custo de todos os recursos de 

produção que exigem desembolso por parte da empresa para sua recomposição.  

Segundo REIS (2011), para as usinas térmicas o custo operacional é influenciado 

diretamente pelo consumo de combustível, o preço chega a representar até 60% do custo 

de geração e poderá definir o nível de produção da usina. O custo operacional fica em 

grande parte, dependente do preço do combustível e do nível de produção da usina. 

Com a diversificação do setor de energia elétrica brasileira, as entidades 

regulamentadoras e operadoras dos sistemas têm procurado desenvolver construções 

focadas na redução dos custos de operação, sem perder a atratividade do mercado para 

investimentos no setor privado. O objetivo desse desenvolvimento é aumentar a eficiência 

energética através da manutenção da qualidade da energia produzida nos sistemas de 

produção. 

2.4.1. Custos na implantação de termelétricas 

Devido a algumas facilidades, como localização perto dos centros de carga, 

disponibilidade de combustíveis, e menor tempo de construção, as usinas termelétricas 

vêm sendo vistas como uma atrativa opção para a geração de energia elétrica no Brasil. A 

Tabela 2 apresenta os custos de implantação de algumas usinas termelétricas. 
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Tabela 2: Custos de implantação de usinas.  

Usina UTE 
Potência 

(MW) 

Investimento Total 

(R$ Milhões) 

Custo 

(R$/kW 

instalado) 

Combustível 

Passa Tempo 67,8 139,71 2061,0 Biomassa 

Interlagos 40,0 70,0 1750,0 Biomassa 

Candiota III 350,0 1500,0 2857,0 Carvão 

Fonte: Fortunato (1990) 

Para iniciar a execução de um projeto de usinas termelétricas, é necessário definir o 

tipo de combustível desta, e após essa escolha, vem a análise da disponibilidade do 

combustível, características físicas e químicas, impacto ambiental e a viabilidade 

econômica. Segue Tabela 3 com custos de implantação: 

Tabela 3:Custos de um projeto.  

Custos 
Participação no Custo 

Total (%) 
Custo em R$/kW 

Projeto 5 107,35 

Infraestrutua 15 322,05 

Equipamentos 60 1.288,20 

Financeiro 10 214,7 

Ambientais 5 107,35 

Transmissão 5 107,35 

TOTAL 100 2.147 

Fonte: Fortunato (1990) 

Através da Tabela 3, observamos que o custo com equipamentos representa 60% do 

total de custos do projeto. Estes custos envolvem os gastos com caldeiras, turbina e 

geradores. 

A seguir, serão apresentados os custos necessários na implantação de uma 

termelétrica segundo BRACIANI (2011). 

2.4.1.1.Custo de projeto 

WOILER E MATHIAS (1992) colocam que a fase de projeto pode ser entendida 

como um conjunto de dados, que são coletados e processados, de modo que simulem uma 

dada alternativa de investimento e sua viabilidade. 

O retorno financeiro do investidor está diretamente ligado à fase de projetos. Dessa 

forma, podemos citar algumas variáveis importantes que devem ser analisadas nesta fase, 
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como o tamanho do empreendimento, o combustível, a conexão ao sistema de transmissão, 

os custos da energia térmica no mercado, e o regime de operação da usina. 

2.4.1.2.Custos com infraestrutura 

Como falado anteriormente, devido à possibilidade de instalação dessas usinas 

próximas dos centros de consumo e dispensarem linhas de transmissão de longo percurso, 

esta é uma fase rápida e com custo pequeno, representando 15% do custo total.  

Apesar de ser uma fase simples, é importante que aja um bom planejamento e 

organização, além de controles tecnológicos e de qualidade, durante este processo. 

2.4.1.3.Custos com equipamentos 

Para calcular o custo com equipamentos de uma usina termelétrica, é necessário 

levar em conta o tipo de equipamento que será usado no projeto. As usinas podem ser 

instaladas com turbinas (gás ou vapor), motores a combustão, gerador de energia elétrica, 

caldeira, equipamentos auxiliares (transformadores, disjuntores, proteção) e outros.  

Segundo REIS (2011), das perdas totais de um sistema termoelétrico convencional, 

10% referem-se às caldeiras e cerca de 55% nas turbinas. Dessa forma observa-se, como a 

escolha da melhor via tecnológica influencia no ganho de eficiência dos equipamentos. 

A maior parte dos equipamentos das usinas termelétricas do Brasil é importada, 

gerando uma instabilidade cambial. Por isso, não pode generalizar os custos com 

equipamentos sem saber das tecnologias que serão aplicadas. 

2.4.1.4.Custos financeiros 

Com as taxas elevadas que vivenciamos hoje, o custo financeiro se torna muito alto. 

Os principais custos financeiros para implantação de uma usina termelétrica são: taxa de 

juros de longo prazo, spread básico (2,5% a.a) e spread de risco (entre 0,5 e 5%). 

Existem algumas possibilidades de financiamento com carências, prazos, níveis de 

participação e taxas aplicáveis às simulações para projeção do desempenho de um 

empreendimento térmico. O PROINFA pode ser um grande incentivador de investimentos, 

concedendo vantagens financeiras. 
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2.4.1.5. Custos ambientais 

As termelétricas são consideradas como poluidores. O grau de poluição depende do 

combustível empregado, da tecnologia utilizada, do processo industrial associado e do 

local onde está implantada a usina.  

Dependendo da tecnologia utilizada, há a necessidade de investimentos em medidas 

para a diminuição de poluentes, aumentando dessa forma, o custo da usina. Há ainda a 

possibilidade de o empreendimento ser vetado pelas regulamentações ambientais, gerando 

mais custo e tempo ao empreendedor. 

2.4.1.6.Custos com linhas de transmissão 

Devido à possibilidade da proximidade da usina térmica com o centro de 

distribuição, o custo com as linhas de transmissão são muito baixos, em relação as outra 

formas de geração. 

2.4.1.7.Custos operacionais 

Esses são os custos relacionados aos consertos das instalações e manutenção. O 

custo de manutenção pode ser considerado como sendo um custo fixo, ajustado ao do 

investimento inicial, por ano de operação. 

O custo de operações também está diretamente ligado aos custos de combustíveis. 

Com o desenvolvimento tecnológico, o grau de confiabilidade das operações tem 

aumentado, tornando dessa forma os custos operacionais cada vez menores. 

2.4.1.8.Custos com combustíveis 

As variações nos preços de combustíveis afetam o custo de geração no mercado, 

alterando desta forma, o tempo de operação das usinas térmicas e as receitas líquidas 

recebidas nestas horas. 

Por isso é importante analisar a escolha do combustível, avaliando sua coleta, 

transporte, estocagem e manuseio residual. 
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3. ANÁLISES TÉCNICAS E ECONÔMICAS 

3.1. Análises econômicas 

Visando garantir o investimento em um projeto viável economicamente são feitas 

análises com índices econômicos que, através de equações previamente concebidas em 

uma forma padrão denominadas fluxo de caixa, permite avaliar economicamente o projeto. 

Alguns desses importantes indicadores são: o Valor Presente Líquido (VPL), a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback Descontado (PD). 

No fluxo de caixa, as receitas e as despesas de um projeto são representadas 

graficamente, ao longo do tempo. 

O valor presente líquido (VPL), também conhecido como valor atual líquido (VAL) 

é a fórmula financeira que determina quanto os futuros pagamentos somada a um custo 

inicial, estão valendo no presente. Quanto maior o VPL, mais rentável será o projeto. 

Se o VPL = 0: Indiferente. Existe o risco do projeto se revelar inviável. 

Se o VPL < 0: Projeto economicamente inviável. 

Se o VPL > 0: Projeto viável. 

A taxa mínima de atratividade (TMA) é utilizada como taxa de desconto (TD) para 

cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa.  Se a TMA for igual à taxa de 

retorno esperada pelo INVESTIDOR, e o VPL > 0, significa que a decisão é favorável à 

sua realização. 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑡𝑥)𝑖

𝑛

𝑖=0

=  𝐹0 +
𝐹1

(1 + 𝑡𝑥)1
+

𝐹2

(1 + 𝑡𝑥)2
+. . . + 

𝐹𝑛

(1 + 𝑡𝑥)𝑛
  (3.1) 

𝑉𝑃𝐿: Valor Presente Líquido 

𝐹0: Fluxo de Caixa Inicial no ano 0 do projeto, e é negativo 

𝐹𝑖: Fluxo de Caixa no ano i do projeto 

i: ano observado na amostra. 

𝑛: Quantidade total em anos da amostra 
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𝑡x: Custo do Capital ou taxa responsável por trazer o Fluxo de Caixa do ano i no seu valor 

presente 

A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa de juros que torna nulo o valor presente 

líquido do projeto dentro de um período de tempo determinado. 

0 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
;

𝑛

𝑖=0

𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑥 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝑃𝐿 = 0  (3.2) 

𝑇𝐼𝑅: Taxa Interna de Retorno 

𝐹𝑖: Fluxo de Caixa Inicial no ano i do projeto, e é negativo 

𝑛: Quantidade total em anos da amostra. 

O payback descontado é um indicador que determina o tempo de retorno de um 

projeto. Ele não leva em consideração a taxa de juros. Esta análise é feita dividindo-se o 

custo da implantação do empreendimento pelo benefício auferido. O tempo de retorno 

descontado é o número de períodos que zera o valor líquido presente, ou anual, do 

empreendimento. Neste caso, a taxa de juros pode ser adotada, por exemplo, e é o próprio 

custo de capital (tx). 

3.2.Caldeiras ou geradores de vapor   

3.2.1. Balanço térmico da caldeira 

Caldeira ou gerador de vapor é o equipamento que se destina ao processamento da 

água, isto é, seu aquecimento, vaporização e superaquecimento, usando como fonte 

primária de energia, o calor dos gases de combustão gerados na queima de um 

combustível. Nas caldeiras usadas apenas para aquecimento, não há o superaquecimento 

do vapor, gerando-se apenas vapor saturado. O superaquecimento é imprescindível quando 

o vapor for utilizado para a geração de energia elétrica. 

As caldeiras podem ser classificadas quanto à posição relativa da água e dos gases 

de combustão em caldeiras fogotubulares (flamatubulares ou pirotubulares) ou caldeiras 

aquatubulares.  

Nas caldeiras fogotubulares os gases de combustão escoam por dentro dos tubos e o 

fluido de trabalho é gerado por fora deles. Já nas caldeiras aquatubulares, os gases de 

combustão escoam por fora dos tubos. 
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A Figura 16 ilustra de forma esquemática uma caldeira fogotubular. 

 

Figura 16:Caldeira Fogotubular  

Fonte: Apostila de Caldeiras e Ciclos de Potência com Vapor, Antônio Luiz dos Santos Ano:2008 pag.11 

A caldeira consiste basicamente de um casco cilíndrico no interior do qual é 

montado um feixe de tubos. A água a ser aquecida e vaporizada cobre o feixe de tubos. A 

mistura “ar-combustível” é preparada no combustor ocorrendo à queima na fornalha. Os 

gases resultantes da combustão escoam para dentro dos tubos provocando o aquecimento e 

a vaporização da água. A chaminé conduz os gases de combustão para a atmosfera e o 

vapor gerado escoa pelo bocal da caldeira para os pontos de consumo. 

A Figura 17 ilustra de forma esquemática os componentes básicos de uma caldeira 

aquatubular.  

  

Figura 17:Caldeira Aquatubular  

Fonte: Apostila de Caldeiras e Ciclos de Potência com Vapor, Antônio Luiz dos Santos Ano:2008 pag.12 

A caldeira aquatubular elementar consiste de 2 cilindros horizontais denominados 

tubulão superior ou tubulão de vapor e tubulão inferior ou tubulão de água, ligados por 

meio de tubos denominados tubos geradores de vapor e tubos de retorno, como indicado na 

Figura 17. Os gases quentes de combustão escoam inicialmente pelos tubos geradores de 
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vapor e em seguida pelos tubos de retorno. Em consequência, a água, como mistura de 

duas fases contida nos tubos geradores de vapor, tem massa especifica menor que a dos 

tubos de retorno e em consequência escoam na direção vertical no sentido do tubulão 

superior, onde ocorre a separação das fases líquida e gasosa. O vapor d’água que sai do 

tubulão superior alimenta os pontos de consumo e a água na fase líquida retorna para o 

tubulão inferior. A água de alimentação da caldeira, vinda de uma bomba, entra no tubulão 

superior como está indicado na Figura 17. Este tipo de caldeira é normalmente empregada 

nas instalações de geração de energia elétrica que operam segundo um Ciclo de Rankine.  

Podem ser incorporados à caldeira aquatubular os seguintes componentes: 

superaquecedor, aquecedor de água de alimentação e aquecedor do ar combustão.  

O superaquecedor tem por finalidade superaquecer o vapor saturado proveniente do 

tubulão superior. O superaquecimento melhora o rendimento do ciclo e previne a formação 

de excesso de gotículas de água líquida na turbina.  

O aquecedor de água de alimentação tem por finalidade aumentar a temperatura da 

água de alimentação da caldeira antes de sua introdução no tubulão superior. 

O aquecedor do ar de combustão tem por finalidade aumentar a temperatura do ar 

antes de ser misturado com o combustível. 

Os aquecedores da água de alimentação e do ar de combustão melhoram a 

eficiência da caldeira. 

 

Figura 18: Produção de vapor superaquecido.  

Fonte: Slideshare, NR13 
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A Figura 18 ilustra esquematicamente uma caldeira aquatubular com 

superaquecedor. Os gases gerados no queimador escoam sequencialmente pelos tubos 

geradores de vapor e pelos tubos de retorno. O vapor d´água, oriundo do tubulão superior, 

escoa para o superaquecedor, onde ocorrerá o superaquecimento do vapor. 

Quanto a sua aplicação, as caldeiras podem ser classificadas em caldeiras para a 

geração de energia elétrica e caldeiras industriais. As caldeiras para a geração de energia 

elétrica produzem vapor à alta pressão e temperatura para garantir rendimento térmico 

adequado à instalação de energia elétrica. As caldeiras industriais produzem vapor saturado 

utilizado para fins de aquecimento, evaporação e secagem de produtos ou materiais em 

processos industriais. 

Quanto à pressão do vapor gerado, as caldeiras podem ser de baixa pressão (quando 

o vapor é gerado a 200 kPa ou menores) e de alta pressão (quando a vapor é gerado a 

pressões maiores que 200 kPa). 

Caldeiras supercríticas são aquelas que geram vapor d’água à pressão superior à 

pressão crítica da água (22,5 MPa). 

Caldeiras de recuperação são as que utilizam como fonte de energia para a geração 

do vapor d’água os gases resultantes de um processo industrial como, por exemplo, os 

gases de escapamento de uma turbina a gás. 

 

Figura 19:Diagrama de entrada e saída na caldeira.  

Fonte: Elaboração própria 

A caldeira pode ser considerada um sistema aberto caracterizado pela entrada de 

massa e saída de massa por uma superfície constituída pelas paredes externas da caldeira 

como mostra o esquema acima. Pode-se associar a certa massa três formas de energia: 

cinética, potencial e térmica. A energia cinética fica definida conhecendo-se a velocidade 

do fluido e a energia potencial pela altura do centro de gravidade da massa a uma 

referência arbitrária. A energia térmica da massa é representada pela entalpia (𝐻) cujo 
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valor no caso mais geral é função da temperatura e da pressão. Em muitos casos os valores 

das energias potencial e cinética são pequenas em relação à energia térmica, sendo 

normalmente desprezadas. Assim, no esquema mostrado há energia térmica entrando 

(representada por 𝐻𝑒) e energia térmica saindo (representada por 𝐻𝑠). Além das energias 

entrando e saindo associadas às massas que atravessam a superfície externa da caldeira, 

existe energia sob forma de calor 𝑄 entrando na região considerada. Este calor é que vai 

aumentar a energia ou entalpia da água líquida que entra com baixa temperatura e alta 

pressão (entalpia pequena) até a condição de vapor superaquecido à mesma pressão e alta 

temperatura (entalpia alta). Como a energia não desaparece conclui-se que a energia que 

entra é igual à energia que sai, admitindo-se que não há acumulação de massa no sistema 

(caldeira), ou seja, adotando quilojoule como unidade de energia, pode-se dizer que os 

quilojoules que entram são iguais aos quilojoules que saem. Portanto o balanço de energia 

pode ser representado pela expressão: 

𝑄 +  𝐻𝑒 =  𝐻𝑠    (3.3) 

As tabelas de propriedades termodinâmicas da água fornecem as entalpias em 

𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ , isto é, entalpia associada à unidade de massa ou entalpia específica indicada por ℎ. 

Portanto a entalpia total 𝐻 será: 

𝐻 (𝑘𝐽) = 𝑚 (𝑘𝑔) .  ℎ (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
)  (3.4)  

Nos cálculos usuais de engenharia é conveniente expressar as energias envolvidas 

sob a forma de taxa, ou seja, no sistema SI, 𝐽 𝑠⁄   (𝑊𝑎𝑡𝑡) ou 𝑘𝐽 𝑠⁄  (𝐾𝑊). Neste caso a 

massa deve ser expressa sob forma de taxa ou vazão em massa �̇�  𝑘𝑔 𝑠⁄ . Representado por 

�̇� a entalpia sob forma de taxa tem-se: 

 �̇� =  �̇�. ℎ ; (
𝐾𝐽

𝑠
) = (

𝐾𝑔

𝑠
) . (

𝐾𝐽

𝐾𝑔
) (3.5) 

Portanto com esta notação tem-se que �̇�𝑒 = �̇�𝑒 . ℎ𝑒 e �̇�𝑠 = �̇�𝑠. ℎ𝑠. Da mesma forma 

o calor é expresso sob forma de taxa e indicado por �̇�𝐶𝐴𝐿. Portanto, sabendo-se que �̇�𝑒= 

�̇�𝑠= �̇�, a equação do balanço de energia sob forma de taxa é: 

�̇�𝐶𝐴𝐿 = �̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒) (3.6) 

A Equação 3.6 mostra que o calor fornecido à caldeira mudou o estado da vazão de 

fluido �̇� da condição de água líquida de uma temperatura baixa a uma condição de vapor 

superaquecido a alta temperatura. Todo o processo, teoricamente, ocorreu à pressão 
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constante desprezando as perdas de pressão no escoamento do fluido no seu percurso 

dentro da caldeira.  

Alguns sistemas de geração de energia utilizam o reaquecimento do vapor. O vapor 

vindo da caldeira se expande no primeiro estágio da turbina até uma pressão intermediária 

de onde é extraído para alimentar o reaquecedor. O vapor é então reaquecido até a mesma 

temperatura que saiu do superaquecedor alimentando o segundo estágio da turbina onde se 

expande novamente até a pressão reinante no condensador. 

Para o caso da caldeira com reaquecedor deve ser acrescentado à expressão 3.6 o 

calor fornecido ao fluido no reaquecedor. Indicando por ℎ𝑒𝑅𝐸, a entalpia na entrada do 

reaquecedor, e por ℎ𝑠𝑅𝐸, a entalpia na saída do reaquecedor, então o calor fornecido à 

caldeira com reaquecedor pode ser calculado pela expressão: 

�̇�𝐶𝐴𝐿 = �̇�[(ℎ𝑠 − ℎ𝑒) + (ℎ𝑠𝑅𝐸 − ℎ𝑒𝑅𝐸)]  (3.7) 

Indicando por 𝑡𝐶𝐷 a temperatura de condensação e por ∆𝑡𝐴𝑄 o acréscimo de 

temperatura nos aquecedores, a temperatura 𝑡𝐵 na entrada da bomba é calculada pela 

expressão: 

𝑡𝐵 =  𝑡𝐶𝐷 +  ∆𝑡𝐴𝑄  (3.8) 

O rendimento adiabático de uma turbina 𝜂𝑇,𝐴𝐷 é definido como sendo o quociente 

entre o trabalho real produzido pela turbina 𝑊𝑅 e o trabalho máximo que a turbina poderia 

produzir 𝑊𝐼𝑆 (trabalho isoentrópico). 

𝜂𝑇,𝐴𝐷 = 𝑊𝑅/𝑊𝐼𝑆 (3.9) 

O trabalho real é calculado pela equação: 𝑊𝑅 = ℎ𝑒𝑇 − ℎ𝑠𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 (3.10) 

Onde ℎ𝑒𝑇 é a entalpia de entrada da turbina e ℎ𝑠𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 a entalpia real de saída da 

turbina. 

E o trabalho isoentrópico: 𝑊𝐼𝑆 = ℎ𝑒𝑇 − ℎ𝑠𝑇𝑖𝑠 (3.11) 

Sendo ℎ𝑒𝑇, a entalpia de entrada da turbina, e ℎ𝑠𝑇𝑖𝑠, a entalpia no ponto de extração 

da turbina para o reaquecedor, admitindo o escoamento na turbina isoentrópico. 

De acordo com a fórmula geral do rendimento adiabático da turbina (3.9), a 

equação do trabalho real da turbina (3.10) e o trabalho isoentrópico da turbina (3.11), 
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conclui-se que a entalpia na saída da turbina real, que é igual à entalpia na entrada do 

reaquecedor ℎ𝑒𝑅𝐸, pode ser calculada pela expressão: 

ℎ𝑠𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = ℎ𝑒𝑅𝐸 = ℎ𝑒𝑇(1 − 𝜂𝑇,𝐴𝐷) +  𝜂𝑇,𝐴𝐷 ℎ𝑠𝑇𝑖𝑠  (3.12) 

 O rendimento adiabático de uma bomba 𝜂𝐵 é definido como sendo o quociente 

entre o trabalho ideal produzido pela bomba 𝑊𝐼𝐷 e o trabalho suposto adiabático que a 

bomba realmente produz 𝑊𝑅𝑒𝑎𝑙, ambos expressos por unidade de massa de fluido, por 

exemplo, kJ/kg. 

𝜂𝐵 = 𝑊𝐼𝐷/𝑊𝑅𝑒𝑎𝑙 (3.13) 

O trabalho ideal da bomba é calculado pela equação: 

𝑊𝐼𝐷 = 𝜐 (𝑝𝑠𝐵 − 𝑝𝑒𝐵)  (3.14) 

Onde 𝜐 é o volume específico do líquido e, 𝑝𝑠𝐵 𝑒 𝑝𝑒𝐵, são respectivamente a pressão 

de saída da bomba e de entrada da bomba. 

E o trabalho real: 𝑊𝑅𝑒𝑎𝑙 = ℎ𝑠𝐵 − ℎ𝑒𝐵 (3.15) 

Sendo ℎ𝑠𝐵 a entalpia de saída da bomba e ℎ𝑒𝐵 a entalpia da entrada da bomba. 

Sendo o volume específico 𝜐 definido como o inverso da massa específica 𝜌: 

𝜐 =
1

𝜌
 (3.16) 

De acordo com a fórmula geral do rendimento adiabático (3.13), a equação do 

trabalho ideal (3.14) e o trabalho real da bomba (3.15), conclui-se que a entalpia na saída 

da bomba, que é igual à entalpia na entrada na caldeira, pode ser calculada pela expressão: 

ℎ𝑒𝐶𝐴𝐿 =  ℎ𝑠𝐵 =  ℎ𝑒𝐵 +
 𝜈 (𝑝𝑠𝐵−𝑝𝑒𝐵)

𝜂𝐵
  (3.17) 

3.2.2. Poder calorífico 

Poder calorífico de um combustível (PC) é a quantidade de energia calorífica 

liberada na queima de um combustível. O poder calorífico é determinado 

experimentalmente seguindo normas padronizadas e sua unidade no sistema SI é kJ/kg, 

sendo usuais as unidades kcal/kg e BTU/lbm. Apenas como exemplo, o poder calorífico da 

gasolina é cerca de 42.000 kJ/kg e do álcool etílico 28.000 kJ/kg. A unidade MMBTU 

(milhão de BTU) é eventualmente usada como unidade de medida da energia produzida 
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pela combustão do gás natural. A unidade MMBTU é a energia gerada na combustão de 

1.000 pés cúbicos de gás natural, com poder calorífico de 1.000 BTU por pé cúbico.  

 Assim, a potência calorífica (�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵) dissipada na queima da vazão em massa de 

combustível (�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵) é: 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 (𝑘𝑊) = �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵  (
𝑘𝑔

𝑠
) . 𝑃𝐶 (

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) (3.18) 

É usual se fazer referência ao poder calorífico superior (PCS) e poder calorífico 

inferior (PCI). 

Poder calorífico superior é a energia calorífica liberada na queima do combustível 

admitindo que todo o vapor d’água dos produtos da combustão se condensou. O poder 

calorífico inferior não considera a energia dissipada na condensação do vapor d’água. Para 

efeito de cálculo deve-se levar em conta o poder calorífico inferior.  

O poder calorífico dos combustíveis gasosos é expresso em energia por unidade de 

volume. São usuais as unidades kJ/m
3
 e kcal/m

3
. 

3.2.3. Eficiência da caldeira ou rendimento da caldeira  

A energia calorífica liberada na queima do combustível não é integralmente usada 

para efetuar o processamento sofrido pela água na caldeira devido a imperfeições no 

processo de combustão como formação de monóxido de carbono nos produtos da 

combustão, temperatura elevada de descarga dos gases de escapamento, perdas devido à 

umidade no combustível, perdas devido ao vapor d’água, perdas devido ao carbono não 

queimado, perdas por calor dissipado da caldeira, etc.  

Define-se eficiência ou rendimento da caldeira (𝜂𝐶𝐴𝐿) o quociente entre a potência 

calorífica necessária ao processamento da água na caldeira (aquecimento, vaporização e 

superaquecimento) �̇�𝐶𝐴𝐿 e a potência calorífica fornecida pelo combustível �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵,  ambas 

expressas na mesma unidade.  

𝜂𝐶𝐴𝐿 =  
�̇�𝐶𝐴𝐿

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵
 (3.19) 

  



61 

 

4.  TERMELÉTRICA DE BIOMASSA DE CANA 

Segundo LEME (2005), para a geração de vapor com bagaço de cana, é utilizada 

caldeira do tipo aquatubular. Existem três modelos desse equipamento, dois utilizam 

queima em leito físico (em pilhas): caldeiras com fornalha do tipo ferradura e caldeiras 

com grelha plana ou inclinada. E o outro modelo é a caldeira que realiza queima em 

suspensão. As caldeiras com queima em leito físicos são mais antigas e ineficientes, mas 

são muito utilizadas no setor, pois foram empregadas nas primeiras unidades de produção. 

As caldeiras com queima em suspensão são mais modernas e eficientes. 

Como visto anteriormente, para um maior aproveitamento da energia contida no 

fluxo de gases de exaustão podem ser utilizados superaquecedores de vapor. Estes, ao 

aquecer o vapor de água da caldeira, reduzem o consumo do bagaço. O pré-aquecimento 

do ar de combustão produz o mesmo efeito. 

As turbinas a vapor podem ser classificadas em turbinas de condensação e turbinas 

de contrapressão. As turbinas de condensação operam com pressão de descarga menores 

que a pressão atmosférica. Elas são utilizadas nas instalações de geração de energia 

elétrica. As turbinas de contrapressão operam com pressão de descarga maior que a pressão 

atmosférica. Elas são mais usadas em sistemas de Cogeração.  

WALTER (1994) apresenta três tipos de arranjos usuais quanto ao conjunto de 

turbinas que operam em ciclo a vapor: Uso exclusivo de turbinas a vapor de contrapressão; 

combinação de turbinas a vapor de contrapressão com turbinas de condensação; e sistemas 

mais avançados, que empregam turbinas de extração-condensação de controle automático. 

Segundo WALTER (2003), os sistemas com turbinas de contrapressão são os mais 

comuns. 

 

Figura 20: Sistema de contrapressão.  

Fonte: Revista Tae 
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A Figura 20 representa um sistema de cogeração. O vapor d’água vindo da caldeira 

alimenta a turbina que aciona o gerador elétrico.  O vapor exaurido da turbina alimenta um 

coletor de onde o vapor passa a alimentar o processo que por exigir temperaturas altas 

pode exigir vapor a temperaturas superiores a 100
0
C. Com temperaturas do vapor 

superiores a 100
0
C, a pressão do vapor é maior que a pressão atmosférica. Portanto, o 

coletor que alimenta o processo, opera com pressão superior a atmosférica. O vapor do 

processo se condensa e retorna a caldeira dessa forma, a turbina mostrada na Figura 19 

pode ser considerada como de contrapressão. O coletor é também alimentado através da 

válvula redutora de pressão (VRP), que diminui a pressão do vapor gerado na caldeira até a 

pressão exigida pelo processo. No sistema mostrado inicialmente gera-se energia elétrica e 

o vapor exaurido da turbina gera calor para o processo (sistema topping).  

 

Figura 21:Ciclo com turbina de contrapressão e condensação.  

Fonte: TCC HIGA, Márcio. 

Na Figura 21, o vapor de alta pressão aciona duas turbinas e o vapor exaurido 

alimenta o processo de produção que exige vapor com pressão maior que a pressão 

atmosférica. A energia mecânica produzida por estas turbinas pode ser usada para 

acionamento de equipamentos mecânicos da instalação. O restante do vapor produzido 

aciona uma terceira turbina cujo condensador opera com pressão menor que a pressão 

atmosférica. Portanto a terceira turbina pode ser classificada como uma turbina de 

condensação que normalmente aciona um gerador elétrico.  

As turbinas de extração e condensação são usadas quando o sistema de geração de 

energia usa aquecedores de água de alimentação que equipam instalações de maior porte. 

Apesar da grande vantagem de gerar energia renovável e sustentável, a geração de 

energia através da biomassa oferece alguns obstáculos como custos relativamente altos de 
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produção e transporte, além da entressafra da cana de açúcar, dificultando a geração de 

energia o ano todo. Porém, essas dificuldades tendem a ser contornadas no futuro com 

aprimoramentos e investimentos em novas tecnologias, buscando uma maior utilização do 

combustível com menos custos. 

4.1.Usinas sucroalcooleiras 

Uma boa opção para utilização de termelétrica de biomassa atualmente é em usinas 

sucroalcooleiras. Muitas dessas usinas passaram a gerar sua própria energia, utilizando 

seus subprodutos como o bagaço de cana de açúcar. Dessa forma, o bagaço, que não teria 

utilidade e seria descartado, passa a ser aproveitado. Além dessas usinas conseguirem 

economizar com gastos em energia (com sua geração autossuficiente), elas podem vender 

o excedente de energia para redes de transmissão, melhorando o abastecimento de energia 

e diversificando seu portfólio de produtos. 

No Brasil, desde a instituição do Proálcool (Programa Brasileiro do Álcool), grande 

parte das usinas sucroalcooleiras passaram a gerar sua própria energia, através do bagaço 

da cana de açúcar. 

Segundo SOUZA (2003), frequentemente, a geração de excedentes apresenta 

vantagens comparativas em relação a outros tipos de geração. Souza enumera algumas 

delas: 

 Caracteriza-se pela forma descentralizada (próximo a demanda, podendo 

atender a sistemas isolados); 

 Ocorre em períodos secos, quando a oferta hidrelétrica pode estar baixa; 

 Utiliza combustíveis e equipamentos locais (com baixa influência cambial); 

 É relativamente menos agressora ao meio ambiente; 

 O insumo é renovável; 

 Os investimentos em capital são relativamente menores; 

 Rápida entrada em operação comercial; 

 Emprega mão de obra em zona rural; 

 Emite menos CO2, sendo menos agressora ao meio ambiente. 
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Como a utilização do bagaço de cana de açúcar para geração de energia é 

caracterizado como fonte renovável, há possibilidades de receita adicional com a 

comercialização das Reduções Certificadas de Emissão (RCEs). Isso atrai investimentos 

para projetos que fazem parte do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O MDL 

prevê a redução da emissão de gases de efeito estufa pelos países signatários do protocolo 

de Kyoto, cujas RCEs podem ser transacionadas (SANCHES, 2003).  

As usinas sucroalcooleiras têm contribuído para a redução do efeito estufa, 

vendendo seus excedentes de energia para a rede elétrica nacional. Desta forma, parte da 

geração de energia fóssil é substituída pela energia renovável. 

O mercado de crédito de carbono torna a cogeração com o bagaço mais atrativa, 

viabilizando o aumento da produção de energia renovável e redução do uso de 

combustíveis fósseis. 

Conforme FERREIRA et al. (2010), em uma usina de açúcar e álcool, a energia 

mecânica pode ser utilizada na forma de trabalho para o acionamento de moendas ou 

transformada em energia elétrica através de gerador de eletricidade, sendo a energia 

térmica utilizada como fonte de calor no processo industrial de fabricação de açúcar e/ou 

álcool. 

A tecnologia utilizada para cogeração no setor sucroalcooleiro brasileiro é a do 

ciclo topping a vapor, em contrapressão, onde a produção de energia mecânica e/ou 

elétrica ocorre antes da etapa do processo produtivo que utiliza energia térmica. Ao final, o 

sistema produz energia mecânica e térmica. 

Dessa forma, para produção de energia através do bagaço de cana de açúcar, este é 

queimado diretamente na caldeira e a energia térmica resultante é utilizada para a produção 

de vapor, que é alimentado nas turbinas de acionamento mecânico do processo e nas 

turbinas para geração de energia elétrica. Ao sair das turbinas, o vapor é encaminhado para 

atender as necessidades térmicas do processo produtivo. 
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Figura 22:Diagrama padrão de um sistema de cogeração utilizado pelas usinas de cana-de-açúcar.  

Fonte: (PESSINE, 2008). 

Na Figura 22 o vapor gerado na caldeira a 21 bar e 300
0
C alimenta duas turbinas. 

Uma delas aciona um gerador elétrico. A outra aciona equipamentos mecânicos. O vapor 

exaurido das duas turbinas alimenta o processo. O vapor exaurido das turbinas mistura-se 

com vapor desviado da linha de alimentação que passa por uma válvula redutora de 

pressão diminuindo a pressão do vapor vindo da caldeira a 21 bar até a pressão de operação 

exigida pelo processo. Portanto, a vazão total que alimenta o processo é a soma das vazões 

de vapor que alimentam as turbinas e a vazão de vapor que é desviado pela válvula 

redutora de pressão. O vapor condensado no processo retorna à caldeira por meio de uma 

bomba que aumenta a pressão do condensado desde a pressão do processo até a pressão da 

caldeira. Está indicada também a alimentação da caldeira com água de reposição para 

compensar a perda de vapor que normalmente ocorre no sistema.  

No Brasil, a maioria das usinas do setor sucroalcooleiro opera utilizando 

equipamentos de baixa eficiência energética e com caldeiras de baixa temperatura e baixa 

pressão (21 bar, 300
0
C) (COELHO, 1999; CSPE, 2004). 

LEME, 2005, cita as formas de aumentar o potencial de produção de eletricidade 

excedente nas usinas de açúcar e álcool. São elas: 

 Aumentar os níveis de pressão e a temperatura de operação do ciclo a vapor, 

possibilitando a melhora de sua eficiência e o aumento da sua capacidade de 

geração, com o uso de turbinas mais potentes; 

 Aproveitar a palha como combustível, adicionalmente ao bagaço; 
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 Empregar tecnologias mais avançadas BIG-GT (Biomass integrated Gasifier 

- Gas Turbine), com processo de gaseificação de biomassa integrado a 

turbina a gás. 

4.2.Funcionamento de termelétrica de biomassa de cana 

A Tonon Bioenergia é uma importante empresa do setor sucroenergético brasileiro. 

Ela possui unidades que atuam na fabricação de açúcar e etanol. Em suas unidades existem 

Usinas Termelétricas que são responsáveis por suprir as necessidades elétricas da unidade 

de produção de açúcar e etanol. Elas são constituídas basicamente em caldeiras, geradores-

turbo e sistemas de tratamento de água. 

Nas unidades da Tonon Bioenergia, o resíduo fibroso de celulose (bagaço) obtido 

após a extração do caldo de cana-de-açúcar (moagem) é enviado para as caldeiras em 

esteiras que será usado como combustível para a geração do vapor que acionarão as 

turbinas acopladas a geradores elétricos caracterizando assim a transformação da energia 

térmica em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica. Parte da energia é 

então utilizada na própria usina e o excedente é comercializado e disponibilizado através 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) (TONON BIOENERGIA, 2014). 

O vapor utilizado na usina e na termelétrica se classifica em vapor direto, vapor de 

extração e vapor de exaustão. O vapor direto, de alta temperatura e pressão, é utilizado 

para alimentar os geradores-turbo. O vapor de extração, de temperatura e pressão 

intermediárias, é removido da carcaça da turbina. Quando o vapor direto é enviado para 

uma turbina à contrapressão (como visto antes na Figura 19), gera vapor de exaustão, cuja 

pressão e temperatura são baixas. Tanto o vapor de extração, como o vapor de exaustão é 

utilizado no processo de produção do açúcar e do etanol. O vapor direto também pode ser 

enviado para uma turbina de condensação e, neste caso, é condensado e sai da máquina 

como água condensada, que será reutilizada para a geração de vapor (TONON 

BIOENERGIA, 2014): 

A Figura 23 ilustra o vapor direto alimentando uma turbina de condensação. O 

controle de vazão é realizado pela válvula indicada na figura que varia a vazão de vapor de 

acordo com as necessidades da turbina. 
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Figura 23:Alimentação de uma turbina de condensação.  

Fonte: Ebah, Turbinas a vapor 1. 

4.3. A comercialização da bioeletricidade 

Desde 2004 foram instituídos dois ambientes utilizados para celebrar contratos de 

compra e venda de energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL). 

No ACR, participam agentes de geração e de distribuição de energia (em 

atendimento aos chamados consumidores cativos) e no ACL, participam agentes de 

geração, comercializadores, importadores e exportadores de energia e consumidores livres 

e especiais de energia elétrica. Segundo a CCEE, em 2017, 71% do consumo de energia 

elétrica no país ocorreu no âmbito do ACR e 29% no ACL. Já a bioeletricidade ofertada 

para o SIN, no mesmo período, teve uma destinação diferente da distribuição do consumo 

nacional, ficando 69% destinados ao ACL e 31% destinados para o ACR, conforme 

Gráfico12. 

Gráfico 12:Geração de bioeletricidade conforme Ambiente de Comercialização 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da UNICA (2018) e dados básicos da CCEE (2018). 
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De 2004 a 2017, o setor canavieiro comercializou um total de 131 projetos nos 

leilões regulados de bioeletricidade sucroenergética, somando 1.728 MW médios. 

Quadro 11:Bioeletricidade sucroenergética comercializada em leilões regulados 

 

Fonte: UNICA (2018), dados básicos da CCEE (2018). Envolve Leilões de Energia Nova, Fontes 

Alternativas e de Reserva. Somente UTEs com Custo Variável Nulo e 2004 refere-se ao PROINFA 

Em 2016, segundo a EPE (2017), dentre as 378 usinas à biomassa de cana-de-

açúcar em operação, 44% comercializaram eletricidade, representando um leve aumento 

em relação ao ano anterior, que era 40%. Assim, há mais de 200 usinas sucroenergéticas, 

segundo a EPE, que com uma biomassa já existente nos canaviais, podem passar por um 

processo de reforma (“retrofit”), além de aproveitarem plenamente o bagaço, a palha e o 

biogás da vinhaça, e tornarem-se grandes geradoras de bioeletricidade para a rede. De 

acordo com o último Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2026), considerando o 

aproveitamento pleno da biomassa existente (bagaço, palha e biogás) nos canaviais em 

2016, a geração de bioeletricidade sucroenergética para a rede tem potencial técnico para 

chegar a mais de sete vezes o volume de oferta à rede em 2016, conforme se observa no 

Gráfico 13 

 

. 
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Gráfico 13: Potencial técnico de oferta da bioeletricidade sucroenergética para a rede elétrica, 2016 (TWh) 

 

Fonte: UNICA (2018), dados básicos da EPE e CCEE (2018). 

O aproveitamento do potencial técnico da bioeletricidade sucroenergética para a 

rede é de apenas 14% de seu total. Considerando-se a moagem da safra passada, o 

potencial técnico da bioeletricidade para o sistema interligado é de quase 151 TWh, algo 

como quase quatro usinas do porte de Belo Monte, mas exportamos apenas 21,4 TWh para 

a rede em 2017, mostrando grandes oportunidades que temos para aproveitar melhor o 

potencial dessa fonte renovável e sustentável (ÚNICA, 2018). 

4.4.Gaseificação da biomassa 

Outra forma de gerar energia através da biomassa é através da gaseificação. A 

gaseificação é a conversão de qualquer combustível sólido ou líquido em um gás 

energético através da oxidação parcial à temperatura elevada. Esta conversão acontece nos 

gaseificadores (reatores).  

A gaseificação é composta por quatro etapas físico-químicas distintas, com 

temperaturas de reação diferentes: secagem da biomassa, pirólise, redução e combustão. 

Cada uma dessas etapas acontece em uma região diferente dentro do equipamento. A 

sequência das reações ocorridas em cada região do gaseificador está apresentada no 

Quadro 12.  
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Quadro 12:Etapas da gaseificação da biomassa 

 

Fonte: D’ÁVILA (1984) 

A situação da zona de combustão é determinada pela posição da entrada de ar e sua 

temperatura varia normalmente entre 900 e 1.300º C, resultado da reação exotérmica entre 

o combustível sólido e o oxigênio do ar. Os gases quentes da zona de combustão passam 

para a zona de redução, sempre adjacente, acima ou abaixo, onde na ausência de oxigênio 

ocorre o conjunto de reações típicas que originam os componentes combustíveis do gás 

produzido. 

A zona de pirólise fica situada acima das zonas de combustão e redução, que 

fornecem a energia necessária para os processos pirolíticos. As reações de pirólise 

começam a ocorrer a temperaturas em torno de 400º C, quando a estrutura dos materiais 

ligno-celulósicos começa a se decompor por ação térmica. Consideradas globalmente, as 

reações de pirólise são exotérmicas, formando-se vapor d’água, metanol, ácido acético e 

uma grande quantidade de alcatrões pesados. 

A zona de secagem, situada acima da zona de pirólise, apresenta temperaturas 

suficientemente baixas para evitar a decomposição da biomassa e suficientemente altas 

para garantir a eliminação da umidade em forma de vapor d’água (CORREA NETO, 2001) 

Apesar de versátil a técnica de gaseificação apresenta alguns problemas para ser 

transformada em uma tecnologia competitiva. Mas ela já é viável e prática. 

Seguem abaixo algumas características técnicas que devem ser contornadas. 

 Tecnologia mais complicada que a queima direta; 
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 Atenção ao gás tóxico que é produzido, sendo necessário projeto de 

reservatórios estanques e localização ventilada; 

 Ineficiência térmica quando requer lavagem do gás. Perda de calor na 

instalação e potência de ventiladores; 

 Quando em pequena escala apresenta falha frequente; 

 Os problemas maiores acontecem na limpeza dos gases e manuseio dos 

combustíveis; 

 A presença de particulados e alcatrões exige limpeza para garantir a 

integridade física da turbina e para eliminar corrosão e contaminação; 

 Instalações mais complexas requerem uma operação com sistema integrado. 
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5. ESTUDOS DE CASO  

Neste capítulo serão realizados dois estudos de caso: Um deles é com a Usina de 

Santa Cruz, uma termelétrica convencional, que opera com gás natural. Levando em 

consideração apenas sua estrutura, como máquinas e equipamentos, este estudo visa 

analisar algumas adaptações necessárias para a usina operar com biomassa extraída do 

bagaço de cana de açúcar ao invés de gás natural e a viabilidade dessa transformação. 

No outro estudo de caso será apresentado a Usina Santa Cândida, uma usina do 

setor sucroenergético que investiu na instalação de uma termelétrica de bagaço de cana, 

visando sua autossuficiência energética. 

Em ambas, será avaliada a viabilidade do uso do bagaço de cana para geração de 

energia elétrica. 

5.1.Usina de Santa Cruz 

A Usina de Santa Cruz tem capacidade instalada de 932 MW, distribuídos por 6 

unidades geradoras, sendo 4 com turbinas a vapor e 2 com turbina a gás. 

Na primeira etapa da construção, foram instaladas duas unidades geradoras de 82 

MW cada. Após estudos realizados pela Eletrobrás Furnas a usina teve sua capacidade 

instalada aumentada para 600 MW, com a construção de mais duas unidades a vapor de 

218 MW cada. 

Inicialmente, a usina foi projetada para operar por meio da utilização de 

combustíveis líquidos derivados do petróleo, mas em 1987 ela passou a utilizar o gás 

natural como fonte de energia, visando a melhoria da qualidade do ar com o uso de um 

combustível mais limpo. 

Em 2004 e 2010 foram instaladas duas turbinas a gás, projetadas para queimar gás 

natural, disponibilizando mais 332MW, visando o emprego do ciclo combinado, onde um 

gerador de vapor é capaz de recuperar o calor dos gases de exaustão das turbinas a gás, 

com isto elevando substancialmente a eficiência térmica e melhorando as condições 

ambientais da região.   

Nos Quadros 13, 14 e 15, podemos observar os dados técnicos da Usina de Santa 

Cruz, separados por unidades. 
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Quadro 13:Dados técnicos Usina de Santa Cruz- Etapa 1 

UNIDADES 1 E 2 

TURBINA GERADOR CALDEIRA CONDENSADOR 

Fabricante:  
Westinghouse Eletric 

Corporation (EUA) 

Fabricante: 
Westinghouse Electric 

Corporation (EUA)  

Fabricante:  
Babcock & Wilcox Co. 

 

Fabricante: 
Westinghouse 

Electric Corporation 

(EUA) 

Condições de vapor: 
1000ºF/1000ºF  

 

Tipo:  

E. A. trifásico, resfriado a 

hidrogênio, eixo 

horizontal, pólos lisos. 

Capacidade:  
566.000 lb/h  

Superfície:  

62500 sq.ft.  

Extrações:  
5 

Freqüência:  
60Hz  

Condições de vapor:  

Tipo:  
Condensador de 

Superfície - passe  

Velocidade:  
3600 rpm 

Tensão:  
13.800 V entre fases  

No superaquecedor:  

1.875 psig. 1005ºF  

 

Tubos:  
cobre - níquel 70-30 e 

latão de alumínio 

Pressão de exaustão: 
2"Hg Ab. 

Velocidade:  
3.600 rpm  

No reaquecedor:  

418 psig. 1.005ºF  

 

  

  
Fator de potência:  
0,85  

Superfície total de 

aquecimento:  
64.333 sq.ft.  

  

  Potência:  
 

Pressão do projeto:  
2.150 psig. 

  

  76800 KVA a 0,5 psig. H      

  88320 KVA a 15 psig. H      

  96000 KVA a 30 psig. H     

 Fonte: Elaboração própria com dados de Furnas  
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Quadro 14: Dados técnicos Usina de Santa Cruz- Etapa 2 

UNIDADES 3 E 4 

TURBINA GERADOR CALDEIRA CONDENSADOR 

Fabricante: 
Westinghouse Electric 

Corporation (EUA)  

Fabricante:  
Westinghouse Electric 

Corporation (EUA)  

Fabricante:  
Combustion Engineering Co. 

Fabricante:  
Foster Wheeler 

Corporation  

Condições de vapor:  

1000ºF/1000ºF  

 

Tipo:  
E. A. trifásico, resfriado a 

hidrogênio, eixo horizontal, 

pólos lisos  

Capacidade:  

1.470.000 lb/h  
Superfície: 
110.000 sq.ft. 

 

Extrações:  
7  

 

Freqüência:  
60Hz  

Condições de vapor:  

Tipo: 
Condensador de 

Superfície - passe  

Velocidade:  

3.600 rpm  
Tensão:  
20.000 V 

No superaquecedor:  
2.491 psig. 1.010ºF  

 

Tubos:  
cobre - níquel 70-

30 e latão de 

alumínio 

Pressão de exaustão: 
2"Hg Ab. 

Velocidade:  
3.600 rpm  

No reaquecedor:  
502 psig. 1.010ºF  

  

 

Pressão de exaustão: 
2"Hg Ab. 

Fator de potência:  
0,85  

 

Superfície total de 

aquecimento:  
173.900 sq.ft.  

  

  
Potência:  
256000 KVA a 60 psig. H 

 

Pressão de projeto:  
2.490 psig. 

  

Fonte: Elaboração própria com dados de Furnas 
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Quadro 15: Dados técnicos Usina de Santa Cruz- Etapa 3 

UNIDADES 11 E 21 

TURBINA GERADOR 
CALDEIRA DE 

RECUPERAÇÃO 

Fabricante:  
Siemens – Westinghouse (EUA) 

Fabricante:  

Siemens: Westinghouse (EUA) 

 

Fabricante:  
STF - Construzione Impianti 

Industriali (Itália) 

Velocidade:  
3.600 rpm  

 

Ciclo Simples:  
9.360 btu/kwh  

Tipo:  
Trifásico, resfriado a ar, eixo 

horizontal 
Capacidade: 

 

Ciclo Combinado:  
5.595 btu/kwh  

Freqüência:  
60 Hz 

Vapor Superaquecido:  

204,8 ton/h 

 

Massa de Fluxo de Ar:  
991 lb/s - 449 kg/s 

Tensão:  

16.500 V entre fases 
Vapor reaquecido:  
221,8 ton/h 

 

Combustores: 16 
Velocidade:  
3.600 rpm 

Pressão de Trabalho:  
109 bar 

 

Estágios do Compressor Axial:16 

 

Potência:  
235.000 KVA 

Condições de vapor: 

 

Estágios da Turbina (Reação): 4 

 

  
No superaquecedor:  
109 bar a 540 º C 

 

Taxa de Compressão: 15:1  

 

Temp. na Entrada Turbina:  
1.288 ºC  

 

Temp. Exaustão:  
580 º C 

 

  

No reaquecedor:  
30,4 bar a 540 ºC 

Eficiência em ciclo simples: 
36%  

 

Eficiência em ciclo combinado: 
54% 

  

Temperatura ambiente:  
15 º C 

  

Pressão ao nível do mar:  
14.969 psi 

  

Umidade Relativa:  
60% 

  

Perdas na entrada:  
4,5 inH2O 

  

Perdas na exaustão:  
5,0 inH2O 

 

  

 

Características: Circulação 

natural; fluxo de gás horizontal; 

produção de vapor superaquecido 

em dois níveis de pressão, com 

estágio intermediário de 

resuperaquecimento de vapor. 

Fonte: Elaboração própria com dados de Furnas 
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O presente projeto visa avaliar alguns aspectos associados à troca do combustível 

de uma das unidades a vapor, com capacidade de 82 MW cada (Unidade 1 ou 2), trocando 

o gás natural pela biomassa de cana. Será levado em consideração manter a mesma 

capacidade de geração de energia elétrica da usina atualmente.  

O sistema de geração de energia das unidades 1 e 2 opera segundo um Ciclo de 

Rankine, com reaquecimento e regeneração com cinco extrações, usa uma caldeira com 

produção de vapor de 566.000 lbm/h (71,46 kg/s), pressão de descarga de 1.875 psig 

(12.855 kPa abs), temperatura de saída do superaquecedor de 1.005
0
F (541

0
C),  

temperatura de saída do reaquecedor de 1.005
0
F (541

0
C), pressão do reaquecedor de 418 

psig (2.944 kPa abs) e pressão de condensação de 2 polegadas de mercúrio absoluta (6,8 

kPa abs) que corresponde a uma temperatura de condensação de 38,5
0
C, obtidas pela 

tabela de propriedades termodinâmicas da água saturada ou de software específico. 

O ciclo com regeneração usa aquecedores que aumentam a temperatura da água de 

alimentação da caldeira com vapor d’água extraído da turbina, o que apresenta como efeito 

líquido um aumento no rendimento térmico do sistema. O número de aquecedores é uma 

característica do projeto da instalação e o acréscimo de temperatura dos aquecedores para 

rendimento máximo do sistema pode ser obtido por meio de cálculos iterativos. A 

instalação em estudo tem cinco extrações e, portanto cinco aquecedores de água de 

alimentação.  Para efeito de cálculo adotou-se um acréscimo total de temperatura nos 

aquecedores de 144,44
0
C, o que equivale a 28,89

0
C por aquecedor no caso estudado. 

(POTTER, PHILIP J, 1959, POWER PLANT THEORY AND DESIGN, SECOND 

EDITION, JOHN WILLEY &  SONS). 

Dados retirados do Quadro 13 e convertidos anteriormente, referentes às unidades 

(1 e 2) da UTE de Santa Cruz: 

Vazão em massa do Vapor na caldeira: �̇�𝑣𝑎𝑝 = 566.000
𝑙𝑏𝑚

ℎ
= 71,46

𝑘𝑔

𝑠
 (I) 

Pressão de condensação: 𝑝𝐶𝐷  = 2"𝐻𝑔 𝑎𝑏𝑠 = 6,8 𝑘𝑃𝑎 𝑎𝑏𝑠 (II) 

Temperatura de condensação: 𝑡𝐶𝐷 = 38,5 ℃ (III) 

Saída Caldeira ou Entrada Turbina: 

Pressão da caldeira: 𝑝𝐶𝐴𝐿 = 𝑝𝑠𝐵 = 𝑝𝑒𝐶𝐴𝐿 = 𝑝𝑠𝐶𝐴𝐿  = 𝑝𝑒𝑇 = 1.875 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 12.855 𝑘 𝑃𝑎 

(IV) 
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Temperatura do vapor: 𝑡𝑣𝑎𝑝 = 𝑡𝑠𝑆𝑢𝑝𝐴𝑞𝑢 = 𝑡𝑠𝐶𝐴𝐿 = 𝑡𝑒𝑇 = 1.005 ℉ = 541 ℃ (V) 

Utilizando (IV) e (V) na tabela de propriedades da água (Vapor Superaquecido), encontra-

se: 

Entalpia na saída da caldeira: ℎ𝑠𝐶𝐴𝐿 = ℎ𝑒𝑇 = 3.447,2
𝐾𝐽

𝑘𝑔
 (VI) 

Entropia na saída da caldeira: 𝑠𝑠𝐶𝐴𝐿  = 𝑠𝑒𝑇 = 6,5818
𝐾𝐽

𝑘𝑔.𝐾
 (VII) 

Saída da Turbina Isoentrópica: 

Pressão de Saída da Turbina Isoentrópica: 𝑝𝑅𝐸 = 𝑝𝑠𝑇𝑖𝑠 = 418 𝑝𝑠𝑖𝑔 = 2.944 𝑘𝑃𝑎 (VIII) 

Entropia de Saída da Turbina Isoentrópica: 𝑠𝑠𝐶𝐴𝐿  = 𝑠𝑒𝑇 = 𝑠𝑠𝑇𝑖𝑠 = 6,5818
𝐾𝐽

𝑘𝑔.𝐾
 (IX) 

Utilizando (VIII) e (IX), na Tabela de Vapor Superaquecido, obtêm-se: 

Entalpia isoentrópica no ponto de extração: ℎ𝑠𝑇𝑖𝑠 = 3.014,4
𝐾𝐽

𝑘𝑔.𝐾
 (X) 

Saída da Turbina Real ou Entrada do Reaquecedor: 

É usual em literatura referente a modernas turbinas a vapor com capacidade maior 

que 10 MW, a utilização de rendimento adiabático variando na faixa de 0,80 a 0,90. 

Admitindo-se então: 𝜂𝑇,𝐴𝐷 = 0,87 (XI) 

Entalpia na entrada do reaquecedor pela equação (3.12), utilizando os dados (VI), (X) e 

(XI): 

ℎ𝑒𝑅𝐸 = ℎ𝑠𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 = 3447,2 (1 − 0,87) + 0,87 .  3014,4 = 3.070,66 𝑘𝐽/𝑘𝑔  (XII) 

Entrada da Bomba ou Saída dos Aquecedores de Água de Alimentação: 

De acordo com a literatura já citada previamente, o acréscimo de temperatura nos 

aquecedores de água na caldeira, para cinco estágios de aquecimentos será no total de: 

Δ𝑡𝐴𝑄 = 144,44 ℃ (XIV) 

Temperatura na entrada da bomba pela equação (3.8), utilizando os dados (III) e (XIV): 

𝑡𝐵 = 𝑡𝑒𝐵 = 𝑡𝑠𝐵 = 38,5 + 144,44 = 182,94 ℃ (XV) 

Título na Entrada da Bomba: 𝑥𝑒𝐵 = 0 (XVI) 
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Sabendo que, a uma mesma temperatura a entalpia do líquido comprimido (ou 

subresfriado) é praticamente igual à entalpia do líquido saturado, por uma propriedade 

termodinâmica: 

ℎ𝑙𝑖𝑞𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑜𝑢 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑠 ≅  ℎ𝑙𝑖𝑞𝑠𝑎𝑡 

Então utilizando (XV) e (XVI), pela tabela de Líquido Saturado, obtêm-se: 

Pressão na Entrada da Bomba: 𝑝𝑒𝐵 = 1.070,56 𝑘𝑃𝑎 (XVII) 

Entalpia na Entrada da Bomba: ℎ𝑒𝐵 = 776,253
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 (XVIII) 

Saída da Bomba ou Entrada da Caldeira: 

De acordo com a literatura adotada, o rendimento médio de uma bomba gira em 

torno de 60%. 

Admitiu-se: 𝜂𝐵 = 0,6 (XIX) 

Sabendo-se que a massa específica da água é de 10
3 

kg/m
3
, o volume específico será: 

𝜈 =
1

𝜌
= 0,001

𝑚3

𝑘𝑔
 (XX) 

Entalpia na entrada da Caldeira: ℎ𝑒𝐶𝐴𝐿 =  ℎ𝑠𝐵 =  ℎ𝑒𝐵 +
 𝜈 (𝑝𝑠𝐵−𝑝𝑒𝐵)

𝜂𝐵
  (3.17) 

Entalpia na entrada da caldeira pela equação (3.17), utilizando os dados (XVII), (XVIII), 

(XIX) e (XX), obtêm-se: 

ℎ𝑒𝐶𝐴𝐿 = ℎ𝑠𝐵 = 776,253 +
[0,001 (12855−1070,56)]

0,6
 = 795,89

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 (XXI) 

Saída do Reaquecedor: 

Pressão e temperatura na saída do reaquecedor: 

𝑝𝑠𝑅𝐸 = 2.944 𝑘𝑃𝑎 (VIII)     𝑡𝑠𝑅𝐸 = 541 ℃ (V) 

Utilizando (V) e (VIII), na Tabela de Vapor Superaquecido da Água, obtêm-se: 

Entalpia na saída do reaquecedor: ℎ𝑠𝑅𝐸 = 3.549,6
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 (XXII) 

Potência calorífica necessária ao processamento da água na caldeira: 

Pela equação (3.7), utilizando (I), (VI), (XII), (XXI), (XXII): 
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�̇�𝐶𝐴𝐿 = 71,46 [(3447,2 − 795,89) + (3549,6 − 3070,66)] = 223.687,67 𝑘𝑊(XXIII) 

Potência calorífica (�̇�𝑪𝑶𝑴𝑩) dissipada na queima da vazão em massa de combustível 

(�̇�𝑪𝑶𝑴𝑩): 

De acordo com a literatura adotada, o rendimento médio de uma caldeira é de 85%; 

Considerando: 𝜂𝐶𝐴𝐿 = 0,85 (XXIV) 

Potência calorífica gerada na queima do combustível pela equação (3.19), utilizando 

(XXIII) e (XXIV), obtêm-se: 

0,85 =
223687,67

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵
         �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 = 263.161,96 𝑘𝑊 (XXV) 

Vazão em massa de combustível (�̇�𝑪𝑶𝑴𝑩) para o bagaço de cana: 

Massa de combustível do bagaço de cana na unidade de tempo adotando um poder 

calorífico inferior do bagaço de cana de 7.524 kJ/kg: 

𝑃𝐶𝐼𝐵𝐶 = 7.524
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 (XXVI) 

Pela equação (3.18), utilizando os dados (XXV) e (XXVI), obtêm-se: 

263161,96 𝑘𝑊 =  �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶  . 7524𝑘𝐽/𝑘𝑔           �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶 = 34,976 𝑘𝑔/𝑠 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶 = 34,976 𝑘𝑔 𝑠⁄ = 125.914,8 𝑘𝑔 ℎ⁄ = 125,91 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄  (XXVII) 

Potência calorífica (�̇�𝑪𝑶𝑴𝑩) dissipada na queima da vazão em massa de combustível 

(�̇�𝑪𝑶𝑴𝑩) para o Gás Natural em MMBTU/h: 

Cálculo do consumo do gás natural, em MMBTU/h: 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁 = 263.161,96 𝑘𝑊 = 8,98 𝑋 108 𝐵𝑇𝑈 ℎ = ⁄ 898 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 ℎ⁄  (XXVIII) 

5.1.1. Conversão para Biomassa 

Para utilizar a biomassa como combustível ao invés do gás natural, é preciso fazer 

as seguintes alterações na Usina: 

 Troca da caldeira, utilizando uma própria para queima de biomassa de 

bagaço de cana, ou uma modificação na caldeira existente (retrofit) para a 
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queima de um combustível sólido envolvendo possíveis modificações no 

sistema de controle da combustão; 

 Pá carregadeira - Para descarregar o bagaço em uma moega; 

 Moega - Para transportar o bagaço do pátio onde está armazenado até a 

caldeira, em cima da esteira rolante; 

 Esteiras rolantes para levar o bagaço da área de armazenamento para as 

caldeiras; 

 Instalação de uma ETALG (Estação de tratamento de água de lavagem de 

gases) de aproximadamente 512m
3
/h, para a fuligem gerada na combustão 

do bagaço.  

Segundo dados informados pela CPFL Energia, para cada 1 tonelada de vapor 

gerado são necessários 2 m³ de água para lavagem dos gases de combustão. Como a 

capacidade da caldeira é de 256 toneladas de vapor (566.000 lb) por hora, será necessário 

uma ETALG de 512m
3
/h.  

A CPFL Energia é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com 

atuação na distribuição, geração, comercialização e serviços de energia elétrica. Através de 

um orçamento feito por ela, o custo para implantação do sistema de transporte (Pá 

carregadeira, moega e esteira de borracha) é de aproximadamente R$2.000.000,00. 

O custo para instalação da ETALG e da nova caldeira não foi possível orçar. 

É importante citar que para utilização de bagaço de cana como combustível, é 

preciso que a usina disponha de uma área grande para estocagem do bagaço, além de uma 

infraestrutura para recebimento dos caminhões e descarregamento dos mesmos.   

5.1.2. Preço dos combustíveis 

A seguir, será feito uma comparação nos preços do gás natural e da biomassa do 

bagaço de cana. 

5.1.2.1.Custo Médio Gás Natural 

No Quadro 16, podem-se verificar os preços do gás natural segundo informações 

colhidas pelo Boletim de Gás Natural do MME. 
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Quadro 16: Histórico de preços do gás natural- Programa Prioritário Termoelétrico (PPT) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados dos Boletins Mensais do Gás Natural – MME. 

Como visto anteriormente, o consumo de gás natural nessa unidade da Usina de 

Santa Cruz é de 898 MMBTU/h: 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁 = 263161,96 𝑘𝑊 = 8,98 𝑋 108 𝐵𝑇𝑈 ℎ = ⁄ 898 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 ℎ⁄  (XXVIII) 

Como o preço médio do gás natural em Maio de 2018 para o PPT é de US$ 4,20/ 

MMBtu, temos: 

CGN = 898 MMBTU /h x 4,20 US $ / MMBTU = 3.771,60 US$ / h (XXIX) 

O valor do dólar médio em maio de 2018 girava em torno de de R$3,634, dessa 

forma o custo do gás natural, em reais é de R$13.705,99 por hora: 

Custo do combustível em reais: CGN = 3.771,60 x 3,634 = 13.705,99 R$/h (XXX) 

Com relação ao preço da biomassa de bagaço de cana, foi realizada uma cotação 

com a empresa Hengel, comercializadora de bagaço de cana para geração de energia. Esta 

informou que o preço varia de acordo com a distância da usina, mas que o preço médio é 

em torno de R$ 130,00/tonelada de bagaço aproximadamente, com 50% de umidade em 

maio de 2018. Podemos verificar que para tomar a decisão de utilizar o bagaço de cana 

como combustível em uma UTE, é preciso levar em conta a proximidade da usina com 

fornecedores do resíduo. 

5.1.2.2.Custo Médio Bagaço de Cana 

Como visto anteriormente, o consumo de bagaço de cana nessa unidade da Usina de 

Santa Cruz é de 125,91 toneladas/h: 

Vazão de combustível: 

263161,96 𝑘𝑊 =  �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶  . 7524 𝑘𝐽/𝑘𝑔           �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶 = 34,976 𝑘𝑔/𝑠 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶 = 34,976 𝑘𝑔 𝑠⁄ = 125.914,8 𝑘𝑔 ℎ⁄ = 125,91 𝑡𝑜𝑛 ℎ⁄  (XXVII) 

Dessa forma, o custo para utilizar o bagaço de cana como combustível fica em 

R$16.368,30/h. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

PPT 4,74 4,60 4,55 4,53 3,96 3,94 4,18 4,24 4,26 4,24 4,22 4,20 4,37 4,26

2018 Média

2018

Preços para o PPT

(US$/MMBtu)

Média

2011

Média

2012

Média

2013

Média

2014

Média

2015

Média

2016

Média

2017
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Custo com combustível: 

CBC = 125,91 (ton/h) x 130 (R$/ton)      CBC = 16.368,30 R$/h (XXXI) 

Comparando os dois combustíveis, observa-se que nesse caso, o custo com 

combustíveis fica praticamente o mesmo, não havendo um retorno financeiro nessa usina. 

Além disso, o gás natural não é tão poluente como os demais combustíveis fósseis, porém 

essa condição está muito atrelada a variáveis como o câmbio do dia. 

5.2.Usina Santa Cândida 

Neste segundo estudo de caso, será apresentado o exemplo da Santa Cândida, usina 

sucroalcooleira do estado de São Paulo que se adaptou para gerar sua própria energia 

elétrica através da implantação de uma termelétrica. 

Neste projeto, serão apresentadas as análises feitas por PAULO DANTAS (2009) 

sobre as adaptações necessárias, os investimentos e a viabilidade financeira desse 

investimento. 

5.2.1. Tonon Bioenergia 

Em 1962, o Grupo Tonon, formado por dois irmãos, iniciou suas atividades na área 

de cereais, pecuária e engenho de aguardente de cana através da Usina Santa Cândida, 

localizada em Bocaina, SP. 

Em 1979, com a fundação da destilaria Tonon, a empresa começou a fabricar etanol 

e em 2002 iniciou a fabricação do açúcar VHP, recebendo o nome de Santa Cândida 

Açúcar e Álcool. 

Em 2003, de forma pioneira no setor sucroenergético brasileiro, a empresa passou a 

produzir e vender energia elétrica. 

Em 2006, começou a construção de uma nova unidade (Unidade Vista Alegre-

UVA), em Mato Grosso do Sul (MS) e dois anos depois ela foi inaugurada.  

Juntas, as duas unidades formaram uma única companhia, a Tonon Bioenergia S.A. 

em 2009. 

Em 2010, o FIP (Fundo de Investimentos em Participações) DGF Terra Viva se 

tornou acionista da nova empresa, com ações equivalentes a 18% do capital social da 

Tonon. 
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Em 2011 a Tonon vendeu seus ativos de cogeração para a Energisa. Após 20 anos o 

comando dessas operações será devolvido à Tonon. 

Em agosto de 2012, o FIP DGF Terra viva comprou mais ações da Tonon 

Bioenergia S.A., aumentando sua participação para 30,4%. 

Em 2013 a Tonon comprou a Paraíso Bioenergia S.A., localizada em Brotas (SP). 

Esta é incorporada em Setembro, se tornando a 3
a
 unidade da Toron Bionergia. 

Com essa aquisição, a companhia passou a ter uma capacidade de moagem de 8,2 

milhões de toneladas de cana de açúcar por safra, aumentando sua presença e participação 

no setor.  

Porém, em Setembro de 2017 a Tonon vendeu as unidades Santa Cândida e Paraíso 

para a Raízen, por R$823 milhões. 

A unidade Santa Cândida possui capacidade de moagem de cana de 

aproximadamente 3,2 milhões de toneladas por safra e está a aproximadamente 200 km de 

Paulínia, o principal centro distribuidor de combustível do estado de São Paulo e a 380 km 

de Santos, onde tem o maior Porto para exportação de açúcar do país. 

 

Figura 24: Estrutura da Usina Santa Cândida.  

Fonte: Paulo Dantas (2009). 

Quando a Usina Santa Cândida passou a gerar energia autossuficiente, a capacidade 

instalada para geração de energia através do bagaço de cana era de 29MW. O consumo 

próprio era em média 8MW. Dos 21MW que sobravam, 15MW eram vendidos em 

contrato à CPFL, restando 6MW como reserva para garantia contratual. 



84 

 

A Usina Santa Cândida só opera 8 meses por ano, devido a entressafra, ou seja 

5.760h/ ano (24hs/dia x 30 dias/mês x 8 meses/ano). 

Com 5.760 horas trabalhadas por ano e 29MWh, é possível gerar 167.040MWh por 

ano. Desses 167.040MWh gerados, 46.080MWh eram para consumo próprio 

(representando 29%), 86.400 MWh para venda e 34.560MWh para garantia contratual 

(71%). 

Na Tabela 4 são descritos os equipamentos necessários para a implantação do 

sistema termoelétrico na usina. 

Tabela 4: Equipamentos Usina Santa Cândida 

 

Fonte: Paulo Dantas (2009). 

As caldeiras são aquatubulares, de classe A, com pressão de operação igual ou 

superior a 1.960 kPa (19,6 bar = 19,98 kgf/cm
2
). O vapor sai das caldeiras para o gerador 

de energia e moendas com 21 kgf/cm
2
 e temperatura de 300

0
C. Ele chega às turbinas com 

280
0
C e sai com 1,5 kgf/cm

2
 e temperatura em torno de 140

0
C. 

O volume do bagaço para alimentação das 5 caldeiras é de 178t/h. O fluxo de água 

é contínuo e bombeado a uma pressão de 36 kgf/cm
2
 nas caldeiras de 21 bar e 57 kgf/cm

2
 

nas caldeiras de 42 bar. A temperatura é em torno de 115
0
C a 120

0
C, com vazão para 

alimentar 3 caldeiras em média de 332m
3
/h, dependendo da demanda de vapor. 
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Figura 25:Caldeiras da Usina Santa Cândida.  

Fonte: Paulo Dantas (2009) 

PAULO DANTAS (2009) realizou um estudo da viabilidade econômica para a 

geração autossuficiente de energia e apresentou os seguintes resultados: 

 Custo para implantação do sistema de cogeração: R$25.000.000,00 

 Custo de operação e manutenção: R$12,00/MWh 

 Custo no 1
o
 ano de operação e manutenção: R$1.036.800,00 (R$ 12,00 x 

86.400MWh). 

 Valor contratual para venda do excedente: R$132,63 por MWh 

 Receita anual: R$11.459.232,00 no 1
o
 ano (R$132,63 x 86.400MWh). 

 Custo anual com energia comprada de terceiros: R$6.111.590,40 

O custo de depreciação do investimento projetado para 20 anos foi de 5% ao ano. O 

investimento da Santa Cândida apresentou TIR de 36,9% (em 20 anos), VPL de 

R$54.523.397,00 (em 20 anos), payback simples de quatro anos e payback descontado de 

cinco anos.  

Se refizermos o fluxo de caixa com as taxas praticadas nos dias de hoje, teremos o 

seguinte resultado (ANEXO I): 

 Custo para implantação do sistema de cogeração: R$40.000.000,00 

 Custo de operação e manutenção: ≅R$19,18/MWh 

 Custo no 1
o
 ano de operação e manutenção: R$1.657.111,34 (≅R$19,18 x 

86.400 MWh). 

 Valor contratual para venda do excedente: ≅R$ 211,97 por MWh 

 Receita anual: R$18.313.842,17 no 1
o
 ano (≅R$ 211,97 x 86.400MWh). 
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O custo de depreciação do investimento projetado para 20 anos seria de 5% ao ano. 

O investimento da Santa Cândida atualmente, apresentaria TIR de 31,1% (em 18 anos), 

VPL de R$ 72.455.749,73 (em 18 anos) e payback descontado de 4 anos e 9 meses.  

5.3.Resultados 

Foi visto no presente projeto que adaptar uma termelétrica que opera com gás 

natural para utilizar bagaço de cana como combustível é vantajoso por reduzir as emissões 

de CO2, tendo em vista o replantio da cana que absorve em parte as emissões do dióxido de 

carbono. 

Sob o ponto de vista de consumo de combustível o uso do bagaço de cana torna-se 

mais caro que o gás natural, na atual conjuntura de mercado, como mostrado na Tabela 5, 

calculada adotando-se eficiências de turbinas e caldeiras obtidas na literatura corrente, 

visto que não estão disponíveis os dados completos fornecidos pelos fabricantes dos 

equipamentos citados. 

Tabela 5: Custo por combustível para geração de 82MW de energia 

Combustível Preço/h MW 

Gás Natural R$ 13.926,00 82 

Bagaço de cana R$ 16.368,30 82 

Fonte: Elaboração própria com dados da Hengel,e MME 

O cenário onde teríamos um custo de combustível favorável à troca proposta passa 

pelo estudo dos preços do gás natural no mercado mundial e o próprio câmbio do dólar a 

cada instante. No Gráfico 14 tentamos mostrar a partir de que momento os custos de 

combustível se equivalem ao custo médio do BC, construindo curvas de níveis variando 

esse custo de 100 a 130 R$/ton (Anexo III). A área superior e a direita da curva representa 

o cenário vantajoso para a mudança estudada (troca do combustível de GN para BC), ele 

também mostra a tendência de crescimento do valor médio anual do GN (em R$/MMBtu) 

com o aumento na taxa de câmbio médio anual do dólar desde 2011 a maio de 2018, bem 

como uma aproximação rápida ao preço da biomassa atual de 130 R$/ton fornecido pela 

empresa Hengel. Sendo praticamente equivalentes em Maio de 2018, os custos do GN ao 

do BC, ao preço de 110 R$/ton. Realizando uma projeção atual para 29 de Agosto desse 

mesmo ano com o Câmbio em 4,14 R$/U$, e utilizando o último Valor do Gás disponível 

de 4,37 US$/MMBtu (no mês de Junho de 2018, de acordo com o último Boletim Mensal 
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do Gás do MME disponível em Agosto), pode-se verificar uma equivalência à curva de 

nível do BC que representa o preço praticado de 130 R$/ton. 

Gráfico 14: Estudo da variação do câmbio médio anual do dólar vs. variação de precificação média anual do 

GN 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Hengel e Boletim Mensal do Gás do MME. 

O custo mais alto com bagaço de cana se dá também pelo poder calorífico inferior 

ser menor que o poder calorífico inferior do gás natural. Além do custo mais alto com 

combustível, no cenário atual, existe o gasto com investimento para as adaptações 

necessárias. Só o sistema de transporte custa aproximadamente R$2.000.000,00 para ser 

implantado.  

A substituição do gás natural pelo bagaço de cana implica em modificações 

mecânicas e térmicas na caldeira. Uma mudança mecânica notória é a modificação do 

sistema de combustão que exige uma esteira para a alimentação do combustível sólido. 

Uma estação de tratamento de gases que inclui uma unidade de tratamento de água deve 

ser também acrescentada à estrutura da caldeira. Além disso, deve ser adicionado o custo 

envolvido no transporte do bagaço até a moenda. 

As modificações térmicas são aquelas relacionadas com o projeto dos trocadores de 

calor que compõem a caldeira. Ressalte-se que a temperatura de combustão do gás natural 

é diferente da temperatura de combustão do bagaço de cana. Assim as temperaturas 

envolvidas na combustão do bagaço poderão vir a influenciar na capacidade de troca 

térmica do superaquecedor, aquecedor de água de alimentação e aquecedor do ar de 
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combustão, que são equipamentos muito influenciados pelo diferencial de temperatura a 

que estão submetidos. 

A quantidade de ar envolvida para a eficiência da combustão depende dos 

combustíveis que dela participam. A quantidade de ar envolvida na combustão influencia 

na capacidade volumétrica do ventilador. 

No segundo estudo de caso foi possível observar que com o investimento inicial de 

R$40.000.000,00, (calculado a partir dos dados de Paulo Dantas (2009) e transpostos para 

um valor presente através do câmbio médio do dólar de 2008 até dez/2017), para a 

implantação de uma termelétrica em uma usina do setor sucroalcooleiro, foi possível gerar 

energia autossuficiente com um payback descontado de quatro anos e nove meses, com um 

VPL (em 18 anos) de R$ 72.455.749,73 e uma TIR de 31,1%, como visto no Quadro 17. 

Quadro 17:Resultados da análise técnico econômica- Usina Santa Cândida 

R
ES

U
LT

A
D

O
S Investimento (Iano0=F0) R$ 40.000.000,00 

Atualizado de 2008 a  
dez/2017 (pelo câmbio 
do dólar) 

TIR (18 anos) 31,1% 
 VPL (18 anos) R$ 72.455.749,73 
 Payback Descontado (PD) 4 Anos 

  
9 Meses 

Fonte: Elaboração própria com dados de Paulo Dantas (2009), IPCA + 2035, IGPm e câmbio anual médio do 

dólar. 

Esse resultado foi obtido levando-se em consideração um custo de oportunidade 

equivalente a um investimento no tesouro direto (IPCA +2035) com rendimento líquido de 

8,4% ao ano. Este, somado a um risco de investimento (3%), obtém-se a taxa de desconto 

de 11,40%, para um valor de O&M de R$ 19,18/MWh, recalculado a partir do IGPm ano a 

ano de 2008 até dezembro de 2017, como apresentado no Quadro 18, abaixo: 

Quadro 18:Entrada de dados para análise técnico econômica- Usina Santa Cândida 

EN
TR

A
D

A
S 

D
E 

D
A

D
O

S 

Premissas 

Taxa de Desconto = Custo de 
oportunidade (%) + Risco Invest. (3%) 11,40% 

Valor do O&M 
R$/MWh                     

19,18 

Fonte: Elaboração própria com dados de Paulo Dantas (2009), IPCA + 2035 e IGPm,. 
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No Quadro 19, está apresentado o fluxo de caixa descontado ano a ano, com o valor 

do VPL para o ano 18. 

Quadro 19: Fluxo de Caixa Descontado ano a ano. 

 
 À vista  

Data Ano Fluxo de Caixa  VP   FCD  

31/12/2017 0 -            40.000.000,00  -                40.000.000,00  -R$ 40.000.000,00 

31/12/2018 1                 9.385.817,45                      8.425.329,85  -R$ 31.574.670,15 

31/12/2019 2               11.301.939,31                      9.107.152,09  -R$ 22.467.518,06 

31/12/2020 3               11.918.403,15                      8.621.096,36  -R$ 13.846.421,70 

31/12/2021 4               12.571.053,42                      8.162.644,99  -R$ 5.683.776,72 

31/12/2022 5               13.262.014,25                      7.730.071,95  R$ 2.046.295,23 

31/12/2023 6               13.993.534,49                      7.321.773,29  R$ 9.368.068,52 

31/12/2024 7               14.767.994,96                      6.936.257,38  R$ 16.304.325,90 

31/12/2025 8               15.587.916,27                      6.572.135,93  R$ 22.876.461,83 

31/12/2026 9               16.455.966,95                      6.228.115,95  R$ 29.104.577,78 

31/12/2027 10               17.374.972,21                      5.902.992,21  R$ 35.007.569,99 

31/12/2028 11               18.347.923,08                      5.595.640,59  R$ 40.603.210,58 

31/12/2029 12               19.377.986,17                      5.305.011,77  R$ 45.908.222,35 

31/12/2030 13               20.468.513,95                      5.030.125,64  R$ 50.938.347,98 

31/12/2031 14               21.623.055,72                      4.770.066,08  R$ 55.708.414,07 

31/12/2032 15               22.845.369,10                      4.523.976,25  R$ 60.232.390,32 

31/12/2033 16               24.139.432,26                      4.291.054,18  R$ 64.523.444,50 

31/12/2034 17               25.509.456,93                      4.070.548,83  R$ 68.593.993,33 

31/12/2035 18               26.959.902,06                      3.861.756,40  R$ 72.455.749,73 

31/12/2036 19               28.495.488,31                      3.664.016,98  R$ 76.119.766,71 

31/12/2037 20               30.121.213,47                      3.476.711,44  R$ 79.596.478,16 

Fonte: Elaboração própria com dados de Paulo Dantas (2009), IPCA + 2035 e IGPm. 

Isso mostra que em usinas deste setor, o uso do bagaço para geração de energia é 

muito rentável com um retorno de investimento relativamente baixo em comparação com 

outros tipos de fonte. Como essas usinas já tem o bagaço como resultante de seus 

processos, é possível gerar energia mais limpa e renovável, economizar com gastos em 

energia elétrica e ainda vender seus excedentes, como visto com a Usina Santa Cândida. 
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6. CONCLUSÃO 

Avaliou-se em um primeiro momento a importância das termelétricas na matriz 

energética brasileira, que conta com a maior participação de hidrelétricas, com 60,21%, 

seguida pelas termelétricas com 26,04% e mostrou-se que estas vêm ganhando espaço na 

matriz, apresentando previsão de 33% de crescimento, a maior entre todos os tipos de fonte 

de energia, isto se deve em grande parte às restrições ambientais nas construções de novas 

usinas hidrelétricas com reservatórios e uma maior intermitência pluviométrica nos últimos 

anos. Apesar do crescimento das termelétricas ganhar força, verificou-se a importância que 

o mesmo aconteça de forma sustentável, através de energias renováveis. Observou-se que a 

termelétrica de biomassa se apresenta como uma opção de energia limpa, representando 

atualmente 8,8% da participação na matriz energética brasileira. E dentre as fontes de 

biomassa utilizadas no Brasil, o bagaço de cana é responsável pela maior participação, com 

77% de atuação. 

Foi mostrado também que dentre as fontes fósseis, atualmente, o gás natural é o 

combustível que apresenta a maior participação, com 7,7% de atuação na matriz e que a 

biomassa de bagaço de cana só perde em importância na mesma em cerca de 1%. 

Diante dessa constatação, o presente trabalho analisou a viabilidade do uso do 

bagaço de cana para geração de energia em dois estudos de caso. O primeiro dos estudos 

verificou a troca do combustível de gás natural para biomassa de bagaço de cana na UTE 

de Santa Cruz, enquanto o segundo estudo analisou a implantação já realizada de uma 

termelétrica em uma usina do setor sucroalcooleiro (Santa Cândida), trazendo uma 

atualização com valores presentes de investimento em dezembro de 2017. 

Para a Usina de Santa Cruz foi possível mensurar o consumo dos combustíveis. 

Foram realizados cálculos para encontrar a quantidade necessária e o custo de cada 

combustível para manter o mesmo despacho na geração de energia apresentado atualmente 

na Usina de Santa Cruz. Mas, não foi possível mensurar o orçamento total para a 

transformação da usina, devido à necessidade de um orçamento mais detalhado com um 

profissional da área, além da não autorização para realizar uma visita às usinas. Porém, em 

uma primeira análise, como o gasto com combustível era maior utilizando biomassa do que 

utilizando o gás natural (no caso da UTE de Santa Cruz em maio de 2018), concluiu-se que 

o retorno financeiro não compensaria o investimento. Isso acontece em grande parte 
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porque o PCI do bagaço de cana é inferior ao PCI do gás natural, sendo necessário utilizar 

mais bagaço para manter a mesma geração de energia. 

Com essas análises, pode-se concluir que apesar da grande vantagem da utilização 

do bagaço de cana como fonte de energia renovável, em casos de termelétricas com grande 

despacho de energia, se esta não for a produtora do combustível (bagaço de cana), o custo 

operativo se torna elevado, dificultando assim o investimento. Entretanto, como também 

foi mostrado, quanto mais o câmbio do dólar se eleva e maior o preço do gás nivelado pelo 

mercado internacional, mais atrativo se torna o uso do bagaço de cana, principalmente, se 

levar em conta uma possível negociação de custo do bagaço e uma tendência anual 

vertiginosa de aproximação da curva em que os custos dos combustíveis se equivalem ao 

informado.  

Para usinas do setor sucroalcooleiro, que possuem plantações e comercializam 

açúcar e etanol, conclui-se que fica viável a geração de energia com a utilização do bagaço, 

pois estas usinas já possuem o combustível. Isso foi observado na UTE Santa Cândida, que 

teve a implantação de uma termelétrica para geração autossuficiente de energia e pode-se 

verificar nos resultados das análises realizadas que esse investimento ainda seria válido 

atualmente. As análises foram feitas em cima de literaturas técnico-econômicas. 

O presente projeto foi apresentado de forma teórica, oferecendo um embasamento 

técnico para o entendimento do crescimento da termelétrica de biomassa de cana no Brasil 

bem como o atual cenário comparativo de custos entre os combustíveis de bagaço de cana 

e gás natural que representam cerca de 60% do gasto total fixo de uma UTE para a geração 

de energia. Auxilia em uma análise inicial do consumo médio de combustível (gás natural 

e biomassa de cana) em uma UTE de um porte equivalente a de Santa Cruz, bem como em 

levantar um cenário técnico-econômico atual para a implantação de geração de energia 

elétrica através do bagaço de cana no caso do setor sucroalcooleiro, em que ela é mais 

difundida. 

Este projeto possibilitou agregar conhecimentos novos à formação de engenheiro 

eletricista, além de proporcionar a experiência da interação com profissionais de diversos 

setores e ampliar a visão de mercado nesta área de geração. 

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se pensar nas análises de investimentos e 

nas mudanças físicas das instalações das usinas como expansão complementar da análise 

realizada, além de mudanças na quantidade de mão de obra especializada em manutenção 
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das usinas, verificação de perdas térmicas, mecânicas e elétricas atreladas aos ciclos 

estudados, bem como suas limitações. 

Como exemplo de algumas das limitações pode-se citar: o controle entre limites da 

temperatura de combustão, para evitar a degradação térmica do material, a formação de 

Nox na combustão, a fusão de cinzas na queima do bagaço de cana, bem como garantir 

uma maior eficiência termodinâmica possível, de acordo com esses limitantes.  

Além disso, pode-se calcular a temperatura de saída limite dos gases, para estar de 

acordo com a legislação vigente, e projetar a ETALG para estar de acordo com os limites, 

bem como projetar difusores, para a retirada de umidade do bagaço, caso haja a 

necessidade do mesmo ter que ficar exposto ao ambiente externo ou em caso da produção 

do próprio bagaço na usina sucroalcooleira. 

Outro estudo que complementaria o presente projeto seria analisar a troca do 

combustível para o bagaço gaseificado, que poderia possivelmente encontrar uma condição 

mais favorável para a troca com o gás natural, uma vez que ambos são combustíveis 

gasosos, facilitando a adaptação na caldeira em seu sistema de injeção de combustível e, 

além disso, o fato da gaseificação da biomassa potencializar o PCI do bagaço de cana, 

fazendo com que se consuma menos combustível para se atingir as mesmas condições de 

operação. 
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ANEXO I- FLUXO DE CAIXA LIVRE - USINA SANTA CÂNDIDA(2017) 

 

 

i ou n 0 1 2 3 4 5

Receita Líquida Aumento(IGPm)

MWh (R$211,97) Líquido de Impostos (C MWh ano i) 5,87% 211,97R$                 224,41R$                 237,58R$                 251,53R$                 266,29R$                 

Energia Gerada em MWh (EG) 86400 86400 86400 86400 86400

Receita Total (RT) 18.313.842,17R$   19.388.864,70R$   20.526.991,06R$   21.731.925,44R$   23.007.589,46R$   

i ou n 0 1 2 3 4 5

Receita Líquida de Venda de Energia Gerada (RLVEG) 18.313.842,17R$   19.388.864,70R$   20.526.991,06R$   21.731.925,44R$   23.007.589,46R$   

O&M ano n 1.657.111,34R$     1.754.383,78R$     1.857.366,10R$     1.966.393,49R$     2.081.820,79R$     

EBITIDA 16.656.730,83R$   17.634.480,93R$   18.669.624,96R$   19.765.531,94R$   20.925.768,67R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Lucro antes do IR\CS (LA do IR/CS) 14.656.730,83R$   15.634.480,93R$   16.669.624,96R$   17.765.531,94R$   18.925.768,67R$   

IR\CSSL (40%) 5.862.692,33R$     6.253.792,37R$     6.667.849,98R$     7.106.212,78R$     7.570.307,47R$     

Lucro Líquido (LL) 8.794.038,50R$     9.380.688,56R$     10.001.774,97R$   10.659.319,17R$   11.355.461,20R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Investimento Ativo-fixo 40.000.000,00-R$   

Variação do capital de giro Líquido (-CGL) 1.408.221,05R$     78.749,24R$           83.371,82R$           88.265,75R$           93.446,95R$           

Fluxo de Caixa Livre (Fi) 40.000.000,00-R$   9.385.817,45R$     11.301.939,31R$   11.918.403,15R$   12.571.053,42R$   13.262.014,25R$   

Balanço Contável UTE Santa Cândida

Ano (i ou n) 0 1 2 3 4 5

dias

Variação do capital de giro Líquido (-CGL) 40

vendas (V) 18.313.842,17R$   19.388.864,70R$   20.526.991,06R$   21.731.925,44R$   23.007.589,46R$   

contas a receber (CaR ano (n)) 0 2.034.871,35R$     2.154.318,30R$     2.280.776,78R$     2.414.658,38R$     2.556.398,83R$     

saldo a receber (SaR ano(n)) 2.034.871,35R$     119.446,95R$         126.458,48R$         133.881,60R$         141.740,45R$         

30

O&M + IR\CSSL (40%) 7.519.803,67R$     8.008.176,15R$     8.525.216,09R$     9.072.606,27R$     9.652.128,26R$     

contas a pagar (CaP ano(n)) 0 626.650,31R$         667.348,01R$         710.434,67R$         756.050,52R$         804.344,02R$         

saldo a pagar (SaP ano(n)) 626.650,31R$         40.697,71R$           43.086,66R$           45.615,85R$           48.293,50R$           

capital de giro líquido (CGL) 1.408.221,05-R$     78.749,24-R$           83.371,82-R$           88.265,75-R$           93.446,95-R$           

Ano 360

i ou n 6 7 8 9 10

Receita Líquida 

MWh (R$211,97) Líquido de Impostos (C MWh ano i) 281,92R$                 298,47R$                 315,99R$                 334,54R$                 354,18R$                 

Energia Gerada em MWh (EG) 86400 86400 86400 86400 86400

Receita Total (RT) 24.358.134,96R$   25.787.957,48R$   27.301.710,59R$   28.904.321,00R$   30.601.004,64R$   

i ou n 6 7 8 9 10

Receita Líquida de Venda de Energia Gerada (RLVEG) 24.358.134,96R$   25.787.957,48R$   27.301.710,59R$   28.904.321,00R$   30.601.004,64R$   

O&M ano n 2.204.023,67R$     2.333.399,86R$     2.470.370,43R$     2.615.381,18R$     2.768.904,05R$     

EBITIDA 22.154.111,29R$   23.454.557,62R$   24.831.340,15R$   26.288.939,82R$   27.832.100,59R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Lucro antes do IR\CS (LA do IR/CS) 20.154.111,29R$   21.454.557,62R$   22.831.340,15R$   24.288.939,82R$   25.832.100,59R$   

IR\CSSL (40%) 8.061.644,52R$     8.581.823,05R$     9.132.536,06R$     9.715.575,93R$     10.332.840,24R$   

Lucro Líquido (LL) 12.092.466,77R$   12.872.734,57R$   13.698.804,09R$   14.573.363,89R$   15.499.260,35R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Investimento Ativo-fixo

Variação do capital de giro Líquido (-CGL) 98.932,28R$           104.739,61R$         110.887,82R$         117.396,94R$         124.288,14R$         

Fluxo de Caixa Livre (Fi) 13.993.534,49R$   14.767.994,96R$   15.587.916,27R$   16.455.966,95R$   17.374.972,21R$   

Balanço Contável UTE Santa Cândida

Ano (i ou n) 6 7 8 9 10

Variação do capital de giro Líquido (-CGL)

vendas (V) 24.358.134,96R$   25.787.957,48R$   27.301.710,59R$   28.904.321,00R$   30.601.004,64R$   

contas a receber (CaR ano (n)) 2.706.459,44R$     2.865.328,61R$     3.033.523,40R$     3.211.591,22R$     3.400.111,63R$     

saldo a receber (SaR ano(n)) 150.060,61R$         158.869,17R$         168.194,79R$         178.067,82R$         188.520,40R$         

O&M + IR\CSSL (40%) 10.265.668,19R$   10.915.222,91R$   11.602.906,50R$   12.330.957,11R$   13.101.744,29R$   

contas a pagar (CaP ano(n)) 855.472,35R$         909.601,91R$         966.908,87R$         1.027.579,76R$     1.091.812,02R$     

saldo a pagar (SaP ano(n)) 51.128,33R$           54.129,56R$           57.306,97R$           60.670,88R$           64.232,27R$           

capital de giro líquido (CGL) 98.932,28-R$           104.739,61-R$         110.887,82-R$         117.396,94-R$         124.288,14-R$         
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i ou n 11 12 13 14 15

Receita Líquida 

MWh (R$211,97) Líquido de Impostos (C MWh ano i) 374,97R$                 396,98R$                 420,28R$                 444,95R$                 471,07R$                 

Energia Gerada em MWh (EG) 86400 86400 86400 86400 86400

Receita Total (RT) 32.397.283,61R$   34.299.004,16R$   36.312.355,71R$   38.443.890,99R$   40.700.547,39R$   

i ou n 11 12 13 14 15

Receita Líquida de Venda de Energia Gerada (RLVEG) 32.397.283,61R$   34.299.004,16R$   36.312.355,71R$   38.443.890,99R$   40.700.547,39R$   

O&M ano n 2.931.438,72R$     3.103.514,18R$     3.285.690,46R$     3.478.560,49R$     3.682.751,99R$     

EBITIDA 29.465.844,89R$   31.195.489,99R$   33.026.665,25R$   34.965.330,50R$   37.017.795,40R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Lucro antes do IR\CS (LA do IR/CS) 27.465.844,89R$   29.195.489,99R$   31.026.665,25R$   32.965.330,50R$   35.017.795,40R$   

IR\CSSL (40%) 10.986.337,96R$   11.678.195,99R$   12.410.666,10R$   13.186.132,20R$   14.007.118,16R$   

Lucro Líquido (LL) 16.479.506,94R$   17.517.293,99R$   18.615.999,15R$   19.779.198,30R$   21.010.677,24R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Investimento Ativo-fixo

Variação do capital de giro Líquido (-CGL) 131.583,85R$         139.307,83R$         147.485,19R$         156.142,58R$         165.308,15R$         

Fluxo de Caixa Livre (Fi) 18.347.923,08R$   19.377.986,17R$   20.468.513,95R$   21.623.055,72R$   22.845.369,10R$   

Balanço Contável UTE Santa Cândida

Ano (i ou n) 11 12 13 14 15

Variação do capital de giro Líquido (-CGL)

vendas (V) 32.397.283,61R$   34.299.004,16R$   36.312.355,71R$   38.443.890,99R$   40.700.547,39R$   

contas a receber (CaR ano (n)) 3.599.698,18R$     3.811.000,46R$     4.034.706,19R$     4.271.543,44R$     4.522.283,04R$     

saldo a receber (SaR ano(n)) 199.586,55R$         211.302,28R$         223.705,73R$         236.837,25R$         250.739,60R$         

O&M + IR\CSSL (40%) 13.917.776,68R$   14.781.710,17R$   15.696.356,56R$   16.664.692,69R$   17.689.870,15R$   

contas a pagar (CaP ano(n)) 1.159.814,72R$     1.231.809,18R$     1.308.029,71R$     1.388.724,39R$     1.474.155,85R$     

saldo a pagar (SaP ano(n)) 68.002,70R$           71.994,46R$           76.220,53R$           80.694,68R$           85.431,46R$           

capital de giro líquido (CGL) 131.583,85-R$         139.307,83-R$         147.485,19-R$         156.142,58-R$         165.308,15-R$         

i ou n 16 17 18 19 20

Receita Líquida 

MWh (R$211,97) Líquido de Impostos (C MWh ano i) 498,72R$                 528,00R$                 558,99R$                 591,80R$                 626,54R$                 

Energia Gerada em MWh (EG) 86400 86400 86400 86400 86400

Receita Total (RT) 43.089.669,52R$   45.619.033,12R$   48.296.870,36R$   51.131.896,66R$   54.133.338,99R$   

i ou n 16 17 18 19 20

Receita Líquida de Venda de Energia Gerada (RLVEG) 43.089.669,52R$   45.619.033,12R$   48.296.870,36R$   51.131.896,66R$   54.133.338,99R$   

O&M ano n 3.898.929,53R$     4.127.796,69R$     4.370.098,36R$     4.626.623,13R$     4.898.205,91R$     

EBITIDA 39.190.739,99R$   41.491.236,43R$   43.926.772,01R$   46.505.273,52R$   49.235.133,08R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Lucro antes do IR\CS (LA do IR/CS) 37.190.739,99R$   39.491.236,43R$   41.926.772,01R$   44.505.273,52R$   47.235.133,08R$   

IR\CSSL (40%) 14.876.296,00R$   15.796.494,57R$   16.770.708,80R$   17.802.109,41R$   18.894.053,23R$   

Lucro Líquido (LL) 22.314.443,99R$   23.694.741,86R$   25.156.063,20R$   26.703.164,11R$   28.341.079,85R$   

Depreciação (Dep por ano) 2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     2.000.000,00R$     

Investimento Ativo-fixo

Variação do capital de giro Líquido (-CGL) 175.011,73R$         185.284,92R$         196.161,15R$         207.675,81R$         219.866,38R$         

Fluxo de Caixa Livre (Fi) 24.139.432,26R$   25.509.456,93R$   26.959.902,06R$   28.495.488,31R$   30.121.213,47R$   

Balanço Contável UTE Santa Cândida

Ano (i ou n) 16 17 18 19 20

Variação do capital de giro Líquido (-CGL)

vendas (V) 43.089.669,52R$   45.619.033,12R$   48.296.870,36R$   51.131.896,66R$   54.133.338,99R$   

contas a receber (CaR ano (n)) 4.787.741,06R$     5.068.781,46R$     5.366.318,93R$     5.681.321,85R$     6.014.815,44R$     

saldo a receber (SaR ano(n)) 265.458,01R$         281.040,40R$         297.537,47R$         315.002,92R$         333.493,59R$         

O&M + IR\CSSL (40%) 18.775.225,53R$   19.924.291,26R$   21.140.807,16R$   22.428.732,54R$   23.792.259,14R$   

contas a pagar (CaP ano(n)) 1.564.602,13R$     1.660.357,61R$     1.761.733,93R$     1.869.061,05R$     1.982.688,26R$     

saldo a pagar (SaP ano(n)) 90.446,28R$           95.755,48R$           101.376,32R$         107.327,12R$         113.627,22R$         

capital de giro líquido (CGL) 175.011,73-R$         185.284,92-R$         196.161,15-R$         207.675,81-R$         219.866,38-R$         
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ANEXO II- SUMÁRIO DE FÓRMULAS APLICADAS NA ANÁLISE ECONÔMICA 

DA SANTA CÂNDIDA 

𝑇𝐷 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑣. (3%) 

𝑇𝐷: Taxa de Desconto (em %) 

𝐶𝑂: Custo de Oportunidade (em %) 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑣. (3%): Acréscimo atrelado ao Risco do Investimento (estimado em 3%) 

𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐: Taxa de financiamento no mercado interbancário, para operações de um dia (ou 

overnight) que possuem lastro em títulos públicos federais, títulos estes que são listados e 

negociados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). 

𝐶𝑂 = 𝑅𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 

𝐶𝑂: Custo de Oportunidade 

𝑅𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡: Receita Líquida Investimento 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛 = 𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 0 . ∑(1 + 𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛: Custo de Operação e Manutenção no ano n 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 0: Custo de Operação e Manutenção no ano 0 

𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖: Índice Geral de Preços do Mercado ano i 

𝐼𝑎𝑛𝑜 𝑛 = 𝐼𝑎𝑛𝑜 𝑖.(
𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑛

𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑖
) 

𝐼𝑎𝑛𝑜 𝑛: Investimento Inicial Total no ano n (em R$). 

𝐼𝑎𝑛𝑜 𝑖: Investimento Inicial Total no ano i (em R$). 

𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑛: Câmbio do Dólar no ano n (em R$/US$) 

𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑖: Câmbio do Dólar no ano i (em R$/US$) 

𝐼𝐺𝑃𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑜 = (∑ 𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖) / 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝐼𝐺𝑃𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑜: Índice Geral de Preços do Mercado médio 
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𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖: Índice Geral de Preços do Mercado ano i 

𝑛: Quantidade de anos da amostra observada. 

𝐶𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 𝑛 = 𝐶 𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 0 . ∑(1 + 𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐶 𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 𝑛: Custo do MWh no ano n. 

𝐶𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 0: Custo do MWh no ano 0. 

𝐼𝐺𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖: Índice Geral de Preços do Mercado ano i 

 𝑅𝑇 =  𝐶𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 𝑛. EG = 𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺 𝑎𝑛𝑜 𝑛 = 𝑉  

𝑅𝑇: Receita Total 

𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺 𝑎𝑛𝑜 𝑛: Receita Líquida de Venda da Energia Gerada 

𝐶𝑀𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜 𝑛: Custo do MWh no ano n. 

EG: Energia Gerada (em MWh) 

𝑉= Vendas 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛 = 𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺 𝑎𝑛𝑜 𝑛. (1 + 𝐼𝐺𝑃𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑜)𝑛 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛: Custo de Operação e Manutenção no ano n 

𝐼𝐺𝑃𝑚𝑚é𝑑𝑖𝑜: Índice Geral de Preços do Mercado médio 

𝑛: Quantidade de anos da amostra 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴 = 𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺 − 𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺: Receita Líquida de Venda da Energia Elétrica Gerada 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑛: Custo de Operação e Manutenção no ano n 

𝐷𝑒𝑝𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 =
𝐼𝑎𝑛𝑜 0

𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐷𝑒𝑝𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜: Depreciação média dos equipamentos por ano. 
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𝐼𝑎𝑛𝑜 0: Investimento Inicial no ano 0. 

𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: Quantidade total em anos para depreciação total dos equipamentos. 

𝐿𝐴
𝑑𝑜

𝐼𝑅
𝐶𝑆

= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴 − 𝐷𝑒𝑝𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 

𝐿𝐴
𝑑𝑜

𝐼𝑅

𝐶𝑆

: Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

𝐷𝑒𝑝𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜: Depreciação por ano 

𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40%
= 0.40 .  𝐿𝐴

𝑑𝑜
𝐼𝑅
𝐶𝑆

  

𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40%
: Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

𝐿𝐴
𝑑𝑜

𝐼𝑅

𝐶𝑆

: Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐴
𝑑𝑜

𝐼𝑅
𝐶𝑆

 −
𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40%
 

𝐿𝐿: Lucro Líquido 

𝐿𝐴
𝑑𝑜

𝐼𝑅

𝐶𝑆

: Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40%
: Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖) =
𝐺𝐿𝑎𝑅

360
. (𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺) ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Contas a Receber no ano i. 

𝐺𝐿𝑎𝑅: 𝐺𝑖𝑟o Líquido a receber no mês. (em dias). 

𝑅𝐿𝑉𝐸𝐺: 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑖: Ano observado da Amostra. 

𝑛: número total de anos da Amostra observada. 

𝑆𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖) = 𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖) − 𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1);  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (0) = 0  
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𝑆𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Saldo a Receber no ano i. 

𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Contas a Receber no ano i. 

𝐶𝑎𝑅𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1): Contas a receber no ano (i-1). 

𝑖: Ano observado da Amostra. 

𝑛: número total de anos da Amostra observada. 

𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖) =
𝐺𝑎𝑃

360
. (𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 (𝑖) +

𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40% 𝑎𝑛𝑜 (𝑖)
) 

𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Contas a Pagar no ano i. 

𝐺𝑎𝑃: Giro a Pagar mensal (em dias) 

𝑂&𝑀𝑎𝑛𝑜 (𝑖):  Custo de Operação e Manutenção no ano i. 

𝐼𝑅

𝐶𝑆𝑆𝐿40% 𝑎𝑛𝑜 (𝑖)
: Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

𝑆𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖) = 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖) − 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1);  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (0) = 0 

𝑆𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Saldo a Pagar no ano i. 

𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Contas a Pagar no ano i. 

𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1): Contas a Pagar no ano (i-1) 

𝑆𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖) = 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖) − 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1) 

𝑆𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Saldo a Pagar no ano i. 

𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖): Contas a Pagar no ano i. 

 𝐶𝑎𝑃𝑎𝑛𝑜 (𝑖−1): Contas a Pagar no ano (i-1) 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑡𝑥)𝑖

𝑛

𝑖=0

=  𝐹0 +
𝐹1

(1 + 𝑡𝑥)1
+

𝐹2

(1 + 𝑡𝑥)2
+. . . + 

𝐹𝑛

(1 + 𝑡𝑥)𝑛

= 𝐹0 + 𝑉𝑃𝐿(
𝑇𝐷

100
; 𝐹1; 𝐹𝑛; 30) 

𝑉𝑃𝐿: Valor Presente Líquido 
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𝐹0: Fluxo de Caixa Inicial no ano 0 do projeto, e é negativo 

𝐹𝑖: Fluxo de Caixa no ano i do projeto 

i: ano observado na amostra. 

𝑛: Quantidade total em anos da amostra 

𝑡x: Custo do Capital ou taxa responsável por trazer o Fluxo de Caixa do ano i no seu valor 

presente 

0 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑖=0

= 𝑋𝑇𝐼𝑅(𝐹0; 𝐹𝑛; 30);  𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑥 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝑃𝐿 = 0 

𝑇𝐼𝑅: Taxa Interna de Retorno 

𝐹𝑖: Fluxo de Caixa no ano i do projeto. 

𝑛: Quantidade total em anos da amostra. 
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ANEXO III- SUMÁRIO DE FÓRMULAS PARA O GRÁFICO 14: 

𝐶𝐺𝑁 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 =  �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁 .  𝑉𝐺𝑁 . 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 

𝐶𝐺𝑁 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 : Custo do Gás Natural (em R$/h). 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁: Potência calorífica dissipada na queima da vazão em massa de combustível para 

o Gás Natural (em MMBtu/h). 

𝑉𝐺𝑁: Valor do Gás Natural (em US$/ MMBtu). 

𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜: Câmbio Dólar (em R$/US$). 

𝐶𝐵𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 =  �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶 . 𝑉𝐵𝐶 =
�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶

𝑃𝐶𝐼𝐵𝐶
.  𝑉𝐵𝐶 

𝐶𝐵𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 : Custo do Bagaço de Cana (em R$/h). 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶: Vazão em massa de combustível para o Bagaço de Cana (em ton/h). 

𝑉𝐵𝐶: Valor do Bagaço de Cana (em R$/ton). 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶: Potência calorífica dissipada na queima da vazão em massa de combustível para 

o Bagaço de Cana (em kW). 

𝑃𝐶𝐼𝐵𝐶: Poder Calorífico Inferior do Bagaço de Cana (em kJ/ton). 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐶𝐺𝑁 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 = 𝐶𝐵𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶

𝑃𝐶𝐼𝐵𝐶
.  𝑉𝐵𝐶 = �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁.  𝑉𝐺𝑁 . 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 

𝑉𝐺𝑁 . 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 = 𝑉𝐵𝐶  .   
�̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐵𝐶

𝑃𝐶𝐼𝐵𝐶 . �̇�𝐶𝑂𝑀𝐵 𝐺𝑁

  

Sendo VGN, VBC e Câmbio variáveis ao longo do tempo. 

 𝑉𝐺𝑁  (
US$

MMBtu
): variável de acordo com o mercado internacional gás. 

 𝑉𝐵𝐶  (
R$

ton
): variável de acordo com o mercado nacional de produção de cana, 

empresa vendedora e quantidade encomendada de bagaço. 

 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜 (
R$

US$
): variável de acordo com as políticas econômicas de cada um dos 

dois país envolvidos na análise comparativa do valor da moeda. 
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É possível então plotar um gráfico VGN x Câmbio e traçar curvas de níveis com VBC 

variando de 130,00 a 100,00 R$/ton, de 10 em 10 R$/ton (Gráfico 14). 


