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RESUMO •
O maior potencial de cogeraçlo no Brasil está no setor sucro-alcooleiro,/

a partir do uso do bagaço de cana como combustível. Neste trabalho, aplica-se
a técnica de simulação e análise econômica a diferentes configurações de
plantas, para determinação da geração de potência e dos custos associados e__
cada alternativa. A aplicação do mesmo procedimento à condição de operação d a s ~ ~ ~ —
varias configurações am regime transiente. em atendimento instantâneo às
demandas de vapor de processo e potência, permite a determinação do perfil de
produção de excedentes ao longo de um dia.

ESCOPO DA ANALISE. SISTEMAS E TECNOLOGIAS

Aproximadamente 80 países e» todo o Mundo
açúcar, • eventualmente álcool, a partir da

jcane-de-açúcar. Ba todos esses países a tecnologia de
esgiraclo COM uso d* turbinas a vapor é utilizada,
tmèon de forma quase seapre ineficiente.
l De U M foras geral os slsteaas de utilidades das
a»ldaées industriais de produçlo de açúcar e álcool
fera» construídos há aultos anos, se* grandes
preocupações quanto à eficiência energética e
Konêmica. 0 bagaço, sub-produto do processo de
extração do caldo de cana, é tradicionalmente
•tillzado coao coabustlvel ea geradores de vapor de
•êáia pressão, coa uso de turbinas de contra-presslo
c«» Máquinas Motrizes, e emprego do vapor de escape
,ceao fluido de aqueclMento no processo produtivo.
. A recente transforasçlo Institucional do setor
[elétrico ea vários países, COM O estimulo a geração
descentralizada e particularmente à cogeração, tem
aberto também perspectiva de reestruturação da própria
industria sucro-alcooleira na aedida ea que a produção
de excedentes de eletricidade pod* peraltlr a
modernização tecnológica e empresarial, e a redução
. tfes custos tanto do açúcar quanto do álcool. Sugere-se
que a produçlo ea larga escala de eletricidade, via
eegereção, pode fazer COM que a venda de energia
elétrica excedente venha a gerar receitas até mesmo
superiores às do açúcar e álcool.

No Brasil a transformação dos sistemas de
cogersção das usinas de açúcar e álcool tea ocorrido
coa o aumento da geraçio elétrica até o nível de
euto-suflciência no abastecimento. Restrições de ordem
econômica, polítlco-empresarlal, e principalmente
institucional, impedes), no momento, a viabilização de
ua potencial mais expressivo. Tsl quadro, no entanto,
pode ser alterado em alguns anos, dependendo das
políticas que serio adotadas.

As configurações usualaente propostas para
ampliação da capacidade de produçlo elétrica náo
explora» todo potencial de geraçlo de eletricidade com
uso do bagaço. Entretanto, outros arranjos para os
sistemas de cogeraçlo coa turbinas a vapor, e até
mesmo outrss tecnologias, podem ser utilizadas, de
sorte que a geraçlo elétrica possa ser maximizada.

Neste trabalho três desses sistemas são
avaliados , sob o aspecto técnico e economic»,
utilizando como referência de comparação o sistema que
representa o atual quadro de geraçlo elétrica visando
a euto-suficlêncla no ebssteclaento.

A análise técnico e econômica dos sistemas de
cogeraçlo no setor sucro-alcooleiro foi realizada a
partir da consideração de uma Instalação de médio
porte, COM moagem média efetiva de 213,4 toneladas de
cana por hora (tc/h), e produção exclusiva de álcool.

Foram utilizados registros de vazio d» vapor
obtidos em um estudo do IPT (1990), configurando uma
base de dados que permitiu a realização de simulações
da operação dos sistemas tanto em regime permanente,
• oro uso dos valores médios de vazão e eficlências
nominais dos principais equipamentos, quanto em regime
transiente, com uso de curvas de eflciéncias dos
geradores de vapor e turbinas.

A referência de comparação é o sistema de
cogeraçio com turbinas a vapor de contrapresslo, com
alimentação a 22 bar e 280*C, e escape a 2,5 bar. Em
alguns instantes vapor de escape é lançado à atmosfjra
face desequilíbrios positivos entre as demandas nas
linhas de média e baixa pressão; em outros momentos
vapor é expandido por válvulas redutoras em
decorrência de desequilíbrios negativos entre as
mesmas linhas de pressão. Esses fluxos foram
avaliados, na média, em 1 e 2,1%, respectivamente, da
demanda de vapor de processo e da geraçlo de vapor.

A expansão do vapor pelas turbinas permite a
geraçlo de potência mecânica e elétrica. A potência
mecânica está associada ao acionamento de um conjunto
de dispositivos responsáveis pelo preparo da cana e
extração do caldo, e sua demanda precisa ser
necessariamente satisfeita a cada instante. A potência
elétrica gerada é consumida na própria instalação
industrial, e eventuais excedentes em relação ao
consumo próprio podem ser comercializados com a
concessionária elétrica local. No caso de déficit,
completa-se o abastecimento com energia da rede da
concessionária.

Duas das três configurações alternativas
analisadas também possuem sistemas com turbinas a
vapor. Na primeira propõe-se que vapor seja gerado a
62 bar, 450'C, e expandido até 2,5 bar em um conjunto
de turbinas de contrepressão de múltiplo estágio. 0
acionamento dss moendas, facas e desfibradores é feito
por motores elétricos, em substituiçlo às turbinas
anteriormente consideradas. Em relação á instalação
referência, mantem-se o padrão dos fluxos d* vapor
gerado, nas válvulas e no escape à atmosfera. Esta
configuraçlo será referenciada no texto como
"ELETRIFICAÇÃO".
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Figura 1. Sistemas com turbinas a vapor estudados

It* segunda alternativa a geraçfo de vapor é
feita a 80 bar. 470 *C. e o vapor é expandido em
turbinas de extração-condensaçlo. A extração é feita a
2,5 bar, de fora* a suprir a demanda instantânea de
vapor d* processo, e o escape a 0,3 bar. coa
condensação do vapor. Nessa alternativa nio fora»
considerados os desequilíbrios eventuais entre as
linhas d* alta e baixa pressão. O sistema foi
dimensionado de forma que a geraçlo de vapor na
operaçio ao longo da safra seja SOX superior i demanda
média de vapor de processo, e o fluxo nominal pelo
corpo de baixa pressão da turbina corresponda a 70X da
altmentaçlo máxima do corpo de alta presslo. Esta
configuração será doravante c1>ida como "CONDENSAÇÃO"

Os três sistemas com turbinas a vapor acima
citados sio apresentados esquematicamente na figura 1.

0 terceiro sistema analisado emprega uma turbina
a gás aeroderivativa como máquina motriz principal,
utilizando como combustível o gás gerado em ua
ga seificador de peletes de bagaço de cana. Uma
caldeira de recuperaçio, que aproveita fluxos de calor
residual do gaseificador e o fluxo de gases de «"scapp
da turbina, com a queima suplementar de gás
combustível, gera vapor a 52 bar, 393 C, para o
gaseificador e vapor a 22 bar, 280 C, para allmentaçio
de UM sistema de potência convencional tal qual o
analisado na situação referência.

0 uso de turbinas aeroderivativas com gás de
gaseificaçlo de blornas»» - ciclos Biomass-Integrated
Gasefier/Steam Injected Gas Turbines (BIG-STIG) - tem
sido proposto nos últimos anos (Larson and Wllliaas.
1987 e 1990. e Odgen et ai.. 1990), como alternativa
de expanslo da capacidade de geraçio elétrica em
países em desenvolvimento, com reduçlo das emissões de
dióxido de carbono à atmosfera.

0 sistema BIG-STIG analisado foi definido para a
planta em quês H o a partir das informações disponíveis
em trabalhos da COPERSUCAR (1991) e Larson e Williams
(1990). As relações dos balanços de massa e pr<<-rgiíi
obtidas no estudo de ambas referências 'oram
utilizadas para definição de UM sistema em que a
principal máquina motriz é a turbina GE PC LM5000 PC,
de 33060 kW elétricos de potência nominal. Com essas
relações, e com as características técnicas da
máquina (Gas Turbine World, 1991). um modelo de
slmulaçSo computacional foi construído para definição
do ponto de operação, em atendimento das demandas de
vapor necessário. Foi considerada a operação do
sistema no modo STIG (injeção de vapor) apenas no
período d* entre-safra, e em ciclo combinado ao longo
da safra; a figura 2 mostra um esquema de operação do
sistema sem a injeção de vapor na turbina a gás.

ANALISE TERMODINÂMICA E OPERACIONAL DOS SISTEMAS

Na discussio da cogeraçio no segmento
sucro-alcoolelro uma questão importante é a solução de
compromisso entre a produçlo de excedentes de
eletricidade e de bagaço, Já que existe um mercado,
COM possibilidades de expanslo, para ambos produtos.
Na figura 3 apresentam-se os padrões de produção de
excedentes desses dois produtos, para cada uma das
configurações analisadas. No caso da energia elétrica,
a quantificação dos excedentes foi feita com avaliação

Figura 2. Sistema BIC-STIC analisado.

da demanda elétrica própria ea 2454 kW. e de «a»
necessidade d* potência mecânica d* 3180 kW, em termos
Médios, o que eqüivale aos índices de consumo de 11,5
kWh/te e 14.9 KVh/tc, respectivamente, para potência
elétrica e mecânica. Para o bagaço considerou-se uaa
disponibilidade média de 250 kg/tc com SOX de umidade.

No caso da configuração REFERENCIA os excedentes
de eletricidade sio muito modestos, sendo entretanto
possível o atendimento completo da demanda elétrica
própria desde que o consuma de vapor de processo nio
seja inferior a 500 kgv/tc. A produçlo de maiores
excedentes de energia elétrica requer necessariamente
ua consumo de combustível tal que possa Implicar ea
déficit em relação á disponibilidade.

Por outro lado, na configuração ELETRIFICAÇÃO a
produçlo de excedentes elétricos é factível, inclusive
com a geraçlo de pequenos excedentes de bagaço, e sem
a necessidade de alteração do padrlo de consumo de
vapor. Apenas para consumos superiores a 537 kgv/tc a
Instalação tem necessidade de suprimento externo de
bagaço.

Situação totalmente adversa quanto a esse
aspecto pode ser observada nas configurações
CONDENSAÇÃO e BIG-STIG. A definiçio dos sistemas para
essas duas configurações foi feita com a preocupação
de aproveitar as informações de custo e dos parâmetros
de desempenho disponíveis. o que levou ao
sobre-diaensionamento, tanto da turbina a vapor de
extraçlo-condcnsação quanto da turbina a gás
aeroderivativa, em relação ao porte da usina
considerada. Embora os resultados nio correspondam á
uma situação ideal, é interessante destacar que mesmo
no caso de sistemas de menor capacidade de geraçlo
elétrica è necessária a realização de Investimentos na
reduçlo do consumo de vapor.

* no N»/TC
• MO M»/TC
• HO kff/TC
• (00 mj*/rc

Figura 3. Excedentes ds eletricidade e bagaço
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Mja corrigida com compra da
supoe-se

'ssjaatla necessária Junto à aitras ueinas, • qua M M
tagaco teal» as as amas características de disponível
•apropria usina. No cate do slsteaa B1C-STIC, a falta
s» bagaço é corrigida COB a aqultlclo desse Insumo.
tawtltuindo suprimento equivalente ao bagaço $«co da
pNarla instalação quanto * umidade (15X) * o poder
calorifico.

As setas na figura 3 Indica* os pontos «a que os
Fststaaas foraa simulados coaputaclonalaente dentro da
«aatfiçâo transient». Os sistemas d» cogeraçio que
stlllzaa exclusivamente as turbinas a vapor COMO

•assinas aotrixes fora» definidos de for»» a garantir
a atendimento a cada Instante de <«ma demanda de vapor
4» processo média equivalente a 500 kg por tonelada de
caso aoida (kgv/tc).

Já no caso do slsteaa BIC-STIC. dadas as
características do próprio slsteaa, considerou-se a
aseeesldede de redução da desanda média de vapor de
precesso para 367 kgv/tc. o que iaplica ea
laveatlmentos na racionalização do uso de energia
téralca. Quanto a esse aspecto. « interessante
•acervar que segundo Larson e Wüliaas (1990), tats
sistemas slo aais adequados ea usinas de açúcar e
ilcool quando a desanda de vapor de processo e
is/erior a 300 kgv/tc.

0 comportamento da linha de excedentes para o
sistema BIC-STIC slaulado é atípica ea relação as
stasis. Quanto aaior a demanda de vapor de processo.
aalor a necessidade de quelaa suplementar na caldtii-i
se recuperação. Nessas condições aumenta-se i
necessidade de biomssa e reduz-se a dlsponlbllidai •
d» potência excedente, dado que a aaior produção <»••
gas requer maiores extrações do fluxo de ar na turbina
a gás, e também maior potência na secagem e
atletlzaçlo da bioaassa.

Existe um ponto de inflexão na curva de
excedentes, que corresponde ao Instante ea que deixa
de haver necessidade de queima suplementar na caldeira
de recuperação. Esse é o ponto de aenor censurou de
bioaassa, e esta associado a uma Índice de consumo
especifico de vapor no processo multo baixo - 154,4
kgv/tc -. multo difícil de ser viabilizado
tecnicamente.

Se a partir do ponto de inflexão as extrações de
ar continuassem a ser reduzidas, haveria necessidade
de queima de uma quantidade maior de gás na turbina,
com maior disponibilidade de eletricidade face à
aaior produção na unidade aeroderivativa, mas maior
consumo de bioaassa. 0 tramo superior na curva da
figura 3 representa uma situação hipotética, não
possível de ser viabilizada ea toda sua extensão, uma
vez que a maior produção de gás requer extrações
crescentes de ar do compressor.

Cabe ainda observar que a redução da demanda de
vapor de processo reduz a geração de potência no ciclo
a vapor. Se a demanda' de vapor de processo é levada
abaixo de 280 kgv/tc, parte dos equipamentos de
acionamento mecânico precisa» ser convertidos para
acionamento elétrico Já que a disponibilidade de vapor
não é suficiente para o acionamento dos mesmos.

A análise de desempenho dos sistemas foi feita
a partir da avaliação de eflclênclas termodinâmicas
das instalações, bem como de parâmetros de operação.
Cos» figuras de análise e comparação dos sistemas
foraa tomados os parâmetros; eficiência energética
(Di), eficiência exergética (nu), e as relações
trabalho/calor (í) • potência/combustível (<r).

A comparação desses parâmetros, para as quatro
configurações analisadas, * apresentada na figura 4.
Esses valores correspondem à média dos resultados da
simulação de cada configuração na condição translente,
considerados 48 diferentes registros de operação. As
referências para avaliação da energia e exergla de
insuaos e produto* slo as mesmas utilizadas em
trabalho anterior (Walter et ai,, 1992).
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Figura 4. Eflclênclas termodinâmicas e parâmetros de
opeiação dos sistemas de cogeraçio analisados

Os sistemas CONDENSAÇÃO e BIG-STIG foraa os que
apresentaram os mais baixos valores de eficiência
energética. No caso da primeira configuração a
explicação está nas perdas do processo de condensação
do vapor, enquanto que para a configuração BiC-STIG
três causas podem ser enumeradas: os desequilíbrios
proporcionalmente maiores entre as linhas de média e
baixa pressão de vapor, a redução na contribuição da
parcela de caior de processo, e a avaliação do aporte
de bioaassa complementar como se essa fosse matéria
coa apenas 1SX de uaidade (maior poder calorifico). £
importante destacar a inadequação da eficiência
energética na analise de sistemas de cogeração, ea
fuiu,.)o da excessiva importância que è atribuída ao
1 lu>:o de calor.

Ja a eficiência exergética é um parâmetro mais
adequado á avaliação da racionalidade termodinâmica
dos sistemas de cogeraçio Para os casos estudados,
como era de se esperar, o melhor desempenho foi
alcançado na configuração ELETRIFICAÇÃO; no caso da
configuração CONDENSAÇÃO os ganhos relativos a maior
geração de potência foram compensados pelas
lrrcverslbilldades associadas a rejeição de calor.

Para a relação poténcia/calor, o melhor
resultado foi obtido na configuração STIG face à
redução da demanda de vapor de processo. Ja para •
Índice poténcia/coabustlvel queimado foi na
configuração CONDENSAÇÃO que se obteve o melhor
resultado, não exatamente por seu melhor desempenho
termodinâmico, mas principalmente pela maior
quantidade de eletricidade gerada,

Dada a diversidade dos resultados, segundo o
parâmetro considerado, deve ser observado que a
análise do desempenho termodinâmico e operacional de
sistemas de cogeração não è uma tarefa trivial. Os
resultados obtidos sinalizam para a melhor adequação
da eficiência exergética na avaliação da racionalidade
termodinâmica da instalação, e da relação
potência/combustível queimado na caracterização do
desempenho operacional. No entanto, é preciso que essa
análise seja ainda mais aprofundada.

ANALISE ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS

Adotou-se como procedimento na realização da
análise econômica a avaliação da receita liquida,
consideradas as receitas provenientes da venda do
álcool produzido, da eletricidade excedente, e de
eventuais quantidades de bagaço excedentárlo. Da soma
das receitas anuais foram deduzidos os custos anuais
de cada sistema de cogeraçáo. A comparação entre as
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configurações foi fçlta através dt um Índice <ie
receita liquida (II), com a referência fixada para a
configuração REFERÊNCIA, com debanda d* vapor cte
procttjo igual a SOO kgv/tc • o r *ço do bagaço igual
a 7,5 US»/ton.

Na compararão econôaica entre as alternativas
considerou-se uma fatxa de variação para o preço do
bagaço de 0 a IS USS/ton. representando duas situações
opostas de difícil viabilização. Seguramente <>s
valores factíveis nos próximos anos estarão dentro
dessa faixa, dependendo de COMO evolua seu mercado

Duas situações fora* analisadas quanto a tarifa
da energia elétrica excedente de cogeraçlo. a primeira
coa U M remuneração equivalente ao custo Marginal de
expansão do sistema - 66 UStTMUh -, e outra COM um
valor de tarifa «ais próximo do que os analistas
consideram factível para o Médio prazo - 4S USt/MWh -.

Os custos d* cada sistema de cogeraçio foram
avaliados a partir de Informações obtidas junto a
fabricantes nacionais. Essas informações foram
complementadas e avaliadas em sua ordem de grandeza
COM os dados de custos de um estudo recente da
COPERSUCAR (1991). Embor» esse procedimento tenha sido
tio cuidadoso quanto possível, existe a possibilidade
de que em algum caso os custos possa» estar
sub-avallados, principalmente na situação CONDENSAÇÃO.

As configurações REFERENCIA e ELETRIFICAÇÃO
foram avaliadas em operação somente no per Indo de
safra, ao longo de 3600 horas. Já as configurações
CONDENSAÇÃO e STIC operam as Mesmas 3600 horas na
safra • mais 2400 horas no período de entre-safra.
Durante a safra o regime é de paridade térmica, e fora
da safra a geração é a máxima possível em relação ao
porte do sistema. Cabe observar que para o sistema
STIC, face aos problemas de dimensionamento já
citados, definiu-se um regime operacional para o
período fora de safra em função dos equlpamprtos de
processamento da biomassa, o que acarretou na não
utilização de toda capacidade de geraçio da turbina
aeroderivativa.

Os resultados dessa análise sao apresentados na
figura 5. Na situação mais favorável à produçSo de
eletricidade excedente - tarifa de compra a 66 nsf/MWh
-, a configuração ELETRIFICAÇÃO é ligeiramente mais
favorável em relação à situação atual para íjMalqurr
valor do bagaço, enquanto a configuração ST !G
mostra-se superior apenas quando de baixos preços do
lnsuMo combustível. Talvez em funçSo de uma eventual
subestlmatlva nos custos da instalação, a conflguraçSo
CONDENSAÇÃO mostrou-se economicamente mais favorável
em relação ao atual quadro para qualquer valor de
mercado do bagaço

Quando da análise dos resultados para um valor
de tarifa mais factível - 45 USt/MWh - apenas *
configuração CONDENSAÇÃO mostra-se economicamente mais
adequada que a geração exclusiva para
auto-abasteclmento, e mesmo assim apenas para custos
de combustível inferiores a 12 US*/ton.

Apesar da suspeita de má avaliaçSo nos custos de
capital da configuração CONDENSAÇÃO vale destacar que
uma vantagem relativa em relaçSo às outras
alternativas Já podia ser esperada, principalmente
quando há melhor remuneração para a eletricidade
excedente, face ao melhor resultado do parâmetro
potenc1a/combus 11ve1

Por tua vez, os resultados nto tao favoráveis da
configuração ELETRIFICAÇÃO precisam ser relatlvizados,
uma vez que a análise feita induz a conclusão de que
os custos e benefícios da eletrificaçto no acionamento
de moendas e dispositivos de preparo devem ser
totalmente associados à geração excedentária de
eletricidade.

Cabe igualmente um comentário quanto ao sistema
STIC, cujo resultado econômico foi sensivelmente
prejudicado face á seleção inadequada da turbina
aeroderivativa, com potência nominal excessiva para o
porte da usina e da própria planta de gaseificação.

Como figuras de comparação destaca-se que as
tarifas de compra de energia elétrica excedente que

Figura 5. Comparação econômica das configurações. \

definem a equidade econômica entre a configuraçifl
REFERENCIA e as demais, para valores de bagaço a 7,9
US*/ton, sio 35.43. 60.81 e 71.07 USS/MWh. para os]
sistemas CONDENSAÇÃO, ELETRIFICAÇÃO e STIC»
respect ivãmente.
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SUMMARY

The largest potential for industrial cogeneration
in Brazil is found in the sugar and alcohol sector,
using sugar-cane as fuel, In this paper, thermodynamic
simulation and economic analysis are applied to
different plant configurations, in order to determina
the power generated and the cost associated to each
alternative. The application of the came procedure now
in transient conditions, meeting the instantaneous
process steam and power demands, allows the
calculation of the surplus production profile in a
given day.
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