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RESUMO 
 

 

 

As usinas de açúcar e álcool do Brasil apresentam um grande potencial para 
geração de energia elétrica, usam como combustível o resíduo da produção, o 
bagaço de cana-de-açúcar. Este aproveitamento é feito por meio do processo de 
cogeração, um meio econômico de fornecer totalmente ou parcialmente as 
necessidades térmicas e elétricas de uma unidade industrial. Com o aumento do 
preço dos combustíveis e com as pressões políticas acerca do desenvolvimento de 
sistemas de geração de energia sustentável a cogeração é considerada uma 
importante alternativa energética. Este trabalho apresenta um estudo da 
agroindústria brasileira e mostra a crescente oferta de etanol, consequentemente de 
bagaço de cana-de-açúcar. Nesse âmbito foram tratados aspectos para tornar o 
processo de produção de energia elétrica mais eficaz em uma termelétrica, tais 
como a colheita mecanizada e o aproveitamento da palha da cana, diminuindo os 
desperdícios e aumentando a eficiência do processo. Com este trabalho pretende-se 
levantar quais são os principais parâmetros que influenciam a eficiência energética e 
a partir de alguns dados determinar sua produção. Foi realizado um estudo teórico 
sobre os conceitos que envolvem o cálculo de conservação da massa, de energia 
interna, entropia e de entalpia relacionados ao fluxo energético, a partir deste estudo 
é possível analisar cada subsistema da cogeração. Com isso, foi possível selecionar 
as equações matemáticas de forma a modelar uma situação e propor uma 
metodologia para a resolução numérica e analítica do cálculo, resultando em um 
balanço energético com entradas pré estabelecidas, sendo que os valores de saída 
serão comparados, com dados fornecidos da Usina Boa Vista Ltda., para a validação 
do método de solução. Com a análise dos dados e a fundamentação teórica foi 
possível desenvolver uma metodologia para calcular o balanço energético de uma 
usina termelétrica, além de sua eficiência em função da potência elétrica gerada. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Usina Termelétrica, Fluxo energético, Bagaço de cana, Energia 
elétrica e Energia Térmica.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The brazilian sugar and alcohol usines have great potential for generating electricity, 
using waste as fuel production, bagasse from sugarcane. This advantage is achieved 
by the cogeneration process, an economical means of providing fully or partially the 
thermal and electrical needs of an industrial unit. With the increase in fuel prices and 
the political pressures on the development of sustainable energy systems, 
cogeneration is considered an important alternative energy source. This paper 
presents a study of Brazilian agroindustry and shows the growing supply of ethanol, 
consequently of sugarcane bagasse. In this context aspects have been treated to 
make the most effective electricity production process in a fuel such as mechanized 
harvesting and the use of sugarcane straw, reducing waste and increasing process 
efficiency. This work is intended to raise what are the main parameters that influence 
energy efficiency and from some data to determine their production. It conducted a 
theoretical study of the concepts involving the conservation of mass calculation of 
internal energy, entropy and enthalpy related to the energy flow from this study is 
possible to analyze each subsystem of cogeneration. Thus, it was possible to select 
the mathematical equations in order to model a situation and propose a methodology 
for the numerical and analytical resolution of the calculation, resulting in an energy 
balance with pre-set input, and the output values will be compared with data provided 
Usina Boa Vista Ltda., to validate the solution method. With data analysis and 
theoretical foundation, it was possible to develop a methodology to calculate the 
energy balance of a thermal power plant, as well as its efficiency as a function of the 
electric power generated. 
 
 
 
Keywords: Thermal power plant, Energy flow, sugarcane bagasse, electricity and 
termic enrgy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A matriz elétrica está sempre se modificando em razão do crescimento 

populacional e econômico, visando atender à crescente demanda do país. Na última 

década, a geração termelétrica está ganhando destaque na matriz elétrica nacional, 

primeiro proveniente do gás natural, e mais recentemente de fontes renováveis, 

como a cogeração termelétrica proveniente do bagaço de cana. 

As usinas termelétricas apresentaram maior importância como fonte de 

energia elétrica devido à falta de chuvas e à queda no nível dos reservatórios. 

Contudo, o custo final deste tipo energia é mais elevado do que a gerada em 

hidrelétricas, e esse custo é repassado ao consumidor em forma de tarifas.   

Algumas usinas produtoras de álcool procuram um maior rendimento para 

aumentar seus ganhos, aproveitando o bagaço de cana para gerar sua própria 

energia e despacho da energia excedente. A cogeração de energia elétrica a partir 

da queima do bagaço da cana-de-açúcar tem se destacado, pois reduz as emissões 

de carbono em comparação aos combustíveis fósseis, disponibiliza energia elétrica 

e promove benefícios econômicos. 

Para que a usina consiga controlar seus ganhos e perdas é necessário avaliar 

o consumo de bagaço e a energia produzida. Assim é possível dizer se o processo 

está sendo eficiente ou não. Essa avaliação colabora para uma melhoria continua do 

processo: diminuindo os gastos, aumentando a eficiência e, portanto, otimiza os 

custos da energia elétrica. 

1.1. OBJETIVOS  

 

Esta seção expõe os objetivos gerais e específicos do Trabalho de Conclusão de 

Curso 1. 

 

1.1.1. Objetivo Geral  

 

O objetivo geral é desenvolver uma metodologia de controle e aumento da 

eficiência energética da termelétrica, a fim de realizar análise do fluxo energético da 

mesma. A análise do fluxo energético será feita em cada subsistema da planta
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industrial determinando os parâmetros que resultam em maior eficiência de 

transformação de energia. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analisar o ciclo de cogeração em uma termelétrica à bagaço de cana – de-

açúcar, com levantamento de dados das principais grandezas:  

1.1. Consumo de bagaço de cana-de-açúcar na caldeira; 

1.2. Consumo de ar na caldeira; 

1.3. Pressão de vapor gerado; 

1.4. Temperatura do vapor gerado;  

1.5. Vazão de vapor gerado: 

1.6. Potência elétrica gerada; 

2. Avaliar a transformação em energia elétrica por meio da cogeração na 

indústria.  

3. Analisar a eficiência do conjunto caldeira – fornalha, por intermédio dos 

seguintes inputs:  

3.1. Analisar os dados de alimentação de bagaço de cana na caldeira; 

3.2. Produção de vapor; 

3.3. Temperatura; 

3.4. Pressão de vapor; 

3.5. Resíduos da queima; 

4. Analisar o balanço de energia e massa do subsistema turbina-gerador. Os 

dados de consumo de vapor das turbinas e a potência elétrica do gerador, em 

função da demanda elétrica.  

5. Apresentar e detalhar o fluxo energético dos equipamentos utilizados no 

processo de cogeração da usina Boa Vista Ltda. 

6. Desenvolver um modelo para o cálculo do balanço de energia e de massa. 
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2.  METODOLOGIA  

 

No presente trabalho será realizada uma análise do processo de cogeração 

de energia elétrica, em Usinas Termelétricas (UTE) com uso de biomassa da cana-

de-açúcar. Com intuito de desenhar um modelo de cogeração a partir de centrais 

termelétricas de ciclo a vapor como ciclo Rankine, especificando os principais 

componentes de uma termelétrica pra que seja possível identificar as perdas e 

buscar formas de melhorar a eficiência do processo. 

Considera-se também nessa análise a influência das UTE’s na matriz 

energética brasileira. Possibilitando dizer se é uma alternativa energética rentável e 

ambientalmente expansível para os próximos anos. 

O Aproveitamento energético nas Termelétricas é feito com uso de 

mecanismos de conversão, como combustão na caldeira, transferência de calor 

entre líquidos e gases nas tubulações, dispositivos mecânicos (turbina) e conversão 

eletromagnética no gerador.        

A revisão bibliográfica leva em consideração todo o processo da termelétrica, 

desde a produção da cana-de-açúcar até a distribuição de energia elétrica, a seguir 

está descrito o procedimento para obtenção de resultados. 

1. Estudar em detalhes as características das transformações energéticas em 

uma termelétrica, identificando as eficiências de tais transformações em cada 

componente da usina termelétrica. 

2. Levantar os principais indicadores e quais o elementos de uma usina 

termelétrica que influenciam na eficiência do processo, descrever 

detalhadamente o fluxo energético em uma termelétrica  

3. Desenvolver um modelo numérico para a simulação dos processos de uma 

termelétrica visando avaliar a melhor configuração para maior eficiência.  

4. Estudo de caso de uma termelétrica do setor sucroalcooleiro com 

detalhamento do fluxo energético e avaliação dos mesmos, constando a 

eficiência dos componentes da termelétrica.  
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3. ESTADO DA ARTE E REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1. IMPORTÂNCIA DA BIOMASSA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO CENÁRIO 
ENERGÉTICO BRASILEIRO   

 

Atualmente nas termelétricas a biomassa de bagaço de cana-de-açúcar 

participam com cerca de 7% da matriz de energia elétrica brasileira, como mostra na 

Fig. (1) (ANEEL, 2015).  

 

Tabela 1. Matriz de energia elétrica 

MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA 

Fonte Capacidade Instalada Total 

Origem Fonte Nível 1 Fonte Nível 2 
Nº de 

Usinas 
(KW) % (KW) 

Biomassa 

Agroindustriais 

Bagaço de 
Cana de 
Açúcar 

390 
10.436.

420 
7,1 

10.543.375 Biogás-AGR 2 1.722 0,001 

Capim Elefante 3 65.700 0,045 

Casca de Arroz 11 39.533 0,027 

Biocombustíveis 
líquidos 

Óleos vegetais 2 4.350 0,003 4.350 

Floresta 

Carvão Vegetal 7 51.397 0,035 

2.521.323 

Gás de Alto 
Forno - 

Biomassa 
8 109.865 0,075 

Licor Negro 17 
1.978.1

36 
1,346 

Resíduos 
Florestais 

49 381.925 0,26 

Resíduos 
animais 

Biogás - RA 9 1.804 0,001 1.804 

Resíduos sólidos 
urbanos 

Biogás - RU 11 70.873 0,048 70.873 

Eólica 

Cinética do 
vento 

Cinética do 
vento 

273 
6.629.3

97 
4,51 

6.629.397 
 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=13&ger=Combustivel&principal=Biomassa
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=7&ger=Combustivel&principal=E%F3lica
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Fonte Capacidade Instalada Total 

Origem Fonte Nível 1 Fonte Nível 2 
Nº de 

Usinas 
(KW) % (KW) 

Fóssil 

Carvão mineral 

Calor de 
Processo - CM 

1 24.400 0,017 

3.614.15
5 

Carvão Mineral 13 
3.389.4

65 
2,306

2 

Gás alto forno - 
CM 

9 200.290 
0,136

2 

Gás natural 

Calor de 
Processo - GN 

1 40.000 
0,027

2 12.904.3
57 

Gás Natural 141 
12.864.

357 
8,753 

Outros Fósseis 
Calor de 

Processo - OF 
1 147.300 

0,100
2 

147.300 

Petróleo 

Gás de 
Refinaria 

7 339.960 
0,231

3 

9.886.00
4 

Óleo 
Combustível 

40 
4.091.3

53 
2,783

7 

Óleo Diesel 2071 
4.516.7

63 
3,073

2 

Outros 
Energéticos de 

Petróleo 
16 937.928 

0,638
1 

Hídrica 

Potencial 
hidráulico 

Potencial 
hidráulico 

1189 
90.466.

218 
61,55

4 
90.466.2

18 

Nuclear Urânio Urânio 2 
1.990.0

00 
1,354 

1.990.00
0 

Solar Radiação solar Radiação solar 25 21.233 
0,014

4 
21.233 

Importação  

Paraguai 

    

5.650.0
00 

3,844
3 

  
Argentina 

2.250.0
00 

1,530
9 

Venezuela 200.000 0,136 

Uruguai 70.000 
0,047

6 

Total 4298 
146.970

.389 
100 

146.970.
389 

Fonte: ANEEL adaptada, 2015. 
 
 

A Figura (1) e a tabela (2) indicadas abaixo mostram a potência produzida em 

porcentagem no Brasil de acordo com cada fonte energética. 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=23&ger=Combustivel&principal=F%F3ssil
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=1&ger=Combustivel&principal=H%EDdrica
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=9&ger=Combustivel&principal=Nuclear
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=12&ger=Combustivel&principal=Solar
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Figura 1. Representação das fontes energéticas na matriz de 
energia elétrica (ANEEL, 2015). 

 

Tabela 2. Representação das fontes energéticas em porcentagem. 

Origem Hídrica Fóssil Eólica Biomassa Nuclear Solar  Importação  Total 

% 61,55 18,07 4,51 8,94 1,35 0,01 5,56 100,00 

Fonte: ANEEL adaptado, 2015. 
 

A importância energética do setor sucroalcooleiro refere-se tanto pela geração 

de energia elétrica nas termelétricas a bagaço de cana, quanto pela produção de 

etanol automotivo. Em 2015 o governo ampliou o percentual obrigatório de adição de 

etanol anidro na gasolina comum de 25% para 27%, elevando o uso de combustível 

renovável e reduzindo a demanda de gasolina. Consequentemente, o aumento da 

produção de etanol impacta na maior oferta de energia elétrica (MME, 2015). 

Segundo o Plano Decenal de expansão de energia o desenvolvimento 

econômico de uma nação está ligado a disponibilidade de energia, seja quantitativa 

e qualitativa a custos competitivos. O Brasil é um país abundante em termos de 

recursos naturais a baixo custo. O aumento de geração das termelétricas tem 

causado discussões sobre as emissões de gases e seus efeitos sobre o clima do 

planeta, é preciso definir políticas públicas de regulação para assegurar a 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico minimizando os danos ambientais. 

O Plano decenal de expansão de energia para 2024 apresentado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) caracteriza as usinas térmicas a biomassa 

como uma fonte renovável disponível para compor a expansão da oferta de geração. 

Ainda nesse setor se destacam a biomassa advinda do resíduo de madeira (cavaco) 

e o bagaço de cana que é resíduo do processamento industrial da produção de 

açúcar e etanol. 
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Desde 2014 o governo estrutura ações para ampliar a produção de 

bioeletricidade no panorama energético nacional. Entre essas se destacam os 

leilões de energia dedicados as fontes renováveis, a renovação e modernização das 

instalações de cogeração, e facilitar as conexões ao SIN (Sistema Interligado 

Nacional), para melhor o processo e aumentar a eficiência de conversão da energia 

da biomassa. A novas políticas nacionais atuam no mercado de forma a diversificar 

a geração elétrica, tornando-a mais competitiva e descentralizada. A geração 

distribuída é capaz de tornar o sistema menos vulnerável ou dependente de grandes 

obras de geração e transmissão, reduzindo os riscos de blecaute ao facilitar o 

restabelecimento e a estabilização do sistema. 

Em decorrência das mudanças climáticas acrescidas de uma má gestão dos 

recursos hídricos, surge a necessidade de uma observação atenta e cautelosa 

acerca do suprimento energético, evidenciando a necessidade do uso racional da 

energia, bem como o projeto de implantação ou até mesmo modernização de 

instalações de usinas antigas, esse processo de modernização é chamado de 

retrofits. Toda a cadeia produtiva desde os cuidados com a lavoura até o descarte 

da água e dos gases na atmosfera devem ser monitorados e controlados com o 

intuito de minimizar as perdas e consequentemente reduzir o impacto ambiental 

(MME, 2015). 

 

3.1.1 Biomassa residual da cana-de-açúcar como recurso energético  

 

Dentre os resíduos da cana-de-açúcar o principal é o bagaço, biomassa que 

pode ser usada como energia tanto na produção de calor quanto na de eletricidade, 

esse aproveitamento é feito desde a implantação das primeiras usinas 

sucroalcooleiras produzindo energia para o próprio consumo da planta. A evolução 

do processo industrial aumentou a eficiência energética do setor, permitindo a 

produção de excedentes de energia elétrica, que é exportado para o SIN, sendo 

atualmente uma das mais importantes fontes de energia que compõem a matriz 

energética nacional. 

Com a consequente modernização da indústria sucroalcooleira ainda será 

possível ampliar consideravelmente o aproveitamento da energia da cana na matriz 

elétrica. Quando a colheita é totalmente mecanizada   não havendo queima da cana, 
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é produzido uma quantidade significativa de palhas e pontas passíveis de serem 

aproveitadas como biomassa. Nas próximas décadas é possível que uma 

quantidade de biomassa de cana seja destinada ao aumento da produção de etanol 

lignocelulósico, a biomassa para este fim poderá ser advinda das palhas e pontas, e 

do bagaço excedente (MME, 2015) 

A cogeração a partir do bagaço de cana-de-açúcar apresenta ser uma 

alternativa competitiva no mercado elétrico, além de contribuir para a diversificação 

do setor sucroalcooleiro e o aumento de sua receita, não apenas com a venda de 

energia elétrica mas também com geração de empregos diretos e indiretos. 

 

3.1.2 A agroindústria canavieira e o meio ambiente  

 

A modernização da colheita da cana possui como objetivos aumentar a 

produtividade e diminuir os impactos ambientais causados pela queima, que geram 

fuligem, poluição causadora de doenças respiratórias e problemas urbanos. O cultivo 

dessa planta passou por um processo de mecanização e inovação.  

A colheita mecanizada não é feita em todas as usinas, no início apenas as de 

grande porte aderiram a esse sistema, pois para realização desse tipo de processo 

são necessárias várias modificações técnicas na fase de plantio até o recebimento 

da cana na indústria, o procedimento ideal é feito em quatro etapas: o preparo do 

solo realizado por tratores, o plantio por plantadeiras, tratos culturais por produtos 

químicos e colheita por colheitadeira (Freitas et al., 2007). Na Figura (2) é mostrada 

as fases do cultivo e o processo técnico desde o plantio até a colheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Fluxograma, fases do cultivo adaptado (Freitas et al., 2007). 
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A legislação ambiental que obriga a abolição paulatina da queima dos resíduos 

da cana no campo, é um incentivo em são Paulo para a mecanização do corte de 

cana, enquanto em outras regiões como no nordeste a mecanização é 

impossibilitada pela declividade do solo. 

Segundo Freitas, A legislação no Estado de São Paulo estabelece o fim da 

queima da cana-de-açúcar para o ano de 2021, em áreas mecanizáveis e maiores 

que 150 ha, e para 2031 em áreas não mecanizáveis ou que tenham menos de 150 

ha, seguindo uma redução gradual ao longo desse período. 

A modernização de processos não somente na agroindústria canavieira mas 

em qualquer âmbito a qual é instituída traz consigo um grande problema, o 

desemprego de pessoas com baixa qualificação, ela retira os trabalhadores de um 

serviço duro e exaustivo mas não oferece condições a essas pessoas de 

continuarem no mercado de trabalho. 

Os preços reais médios da cana, açúcar e álcool caíram após o Proálcool, e 

consequentemente os salários. O aumento da produtividade permitido pelo 

progresso técnico foi importante para manter a rentabilidade das empresas, 

permitindo-as passarem por essa fase sem ter que fechar as portas (Freitas et al., 

2007). 

O uso intensivo de maquinário causa alterações no solo como erosão, 

causando diminuição na produção. O preparo do solo é uma etapa determinante 

para a formação da planta, deve se permitir condições para o desenvolvimento da 

cultura. É feita uma descompactação do solo para elevar a taxa de infiltração e a 

permeabilidade do solo. Em alguns casos existe plantio direto na palhada de cana, 

no entanto a eliminação da palhada não influi na produtividade da cultura da cana-

de-açúcar (ANDRÉ, 2009). 

 

3.1.2.1 Plantio da Cana  

 

Segundo Pessan e Scartozzoni, antes da implantação do canavial deve-se 

planejar a área, fazendo um levantamento topográfico.  No Brasil são utilizados três 

sistemas de plantio; o manual, o semimecanizado e o mecanizado. O manual 

caracteriza-se por todo o processo ser feito manualmente, é feito em regiões com 
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relevo acima de 50% onde é inviável a mecanização, apresenta maior ocorrência no 

Nordeste brasileiro.  

Para o semimecanizado as etapas são divididas em manual e mecanizada, a 

sulcação é efetuada mecanicamente, a deposição das mudas é manual, são 

lançadas de caminhões de carga e a cobertura é feita mecanicamente. No plantio 

mecanizado todo o processo e a aplicação de agroquímicos de solo é realizado por 

máquinas (PESSAN; SCARTOZZONI  2012). 

A melhoria das técnicas de colheita mecanizada aumenta a produtividade 

com maior quantidade de cana colhida por hectare, aumentando consequentemente 

a produção de etanol por hectare e a energia elétrica gerada. No entanto também é 

necessário a inovação tecnológica de todas as partes da usina, como equipamentos 

de controles e máquinas, fazendo com que o processo seja seguro e sustentável. 

Dentro deste cenário a capacitação profissional se torna indispensável pois, atua na 

gestão racional das operações e das equipes de colaboradores, promovendo 

práticas seguras e de qualidade. 

 

3.1.3. Produção de álcool  

 

Nos anos 70 o mundo passava pela crise do petróleo, esse momento na 

história foi importante pois viu-se a necessidade da produção de etanol. O governo 

brasileiro criou o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que aumentou a atuação 

da indústria açucareira, facilitando a ampliação da área plantada de cana-de-açúcar 

e a implantação de destilarias de etanol.  

A produção crescente se dá a preocupações acerca do preço e da 

disponibilidade dos combustíveis fosseis, outro ponto é a proteção do meio 

ambiente. 

  
Segundo Alves (pg 21, 2012), 
“Durante o ciclo de produção e consumo do combustível, que se inicia com o 
plantio da cana e termina com os gases que saem do escapamento dos 
carros, são absorvidos cerca de 90% dos gases de efeito estufa 
correspondentes. A própria lavoura absorve grande parte dos gases emitidos 
como uma “esponja” natural.” 
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 A partir de 2003 houve outro grande ciclo de crescimento do setor 

sucroálcooleiro, o lançamento do carro “Flex fuel”, possibilitando agora a mistura do 

álcool e da gasolina, hoje quase 90% dos veículos novos fabricados no Brasil 

possuem tecnologia “flex fuel”. 

A EPE fez uma projeção ilustrando o perfil da frota de veículos leves por 

combustível no Brasil, mostrada na Fig. (3). Considerando a expansão da frota de 

veículo “flex fuel”, associada a intensa preocupação com o meio ambiente, a 

economia nesse setor tende a crescer.  

 

 

  
Figura 3. Perfil da frota de veículos leves por combustível no Brasil 
(ALVES,2012). 
 

 Se comparado com a gasolina, o preço do etanol é menor, porém é limitado a 

aproximadamente 70% do valor da gasolina, apresenta menores emissões de gases 

de efeito estufa, além de ser um combustível proveniente de uma fonte renovável. 

Na tabela 3 é mostrada o consumo de combustível no Brasil, considerando os dados 

do ano 2015 até setembro. 

Tabela 3. Consumo de combustível no Brasil. 

Consumo de combustível  

Ano   Etanol Anidro Etanol hidratado 

2011 8.391.180.232 10.899.220.533 

2012 7.939.542.942 9.850.180.303 

2013 9.686.035.997 11.754.962.962 

2014 11.090.966.736 12.994.023.652 

2015 6.268.259.350 9.935.925.038 

Fonte: UNICA adaptado, 2015. 
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3.1.3.1. Demanda de etanol 

 

Atualmente o Brasil é o segundo maior exportador de etanol do mundo, sendo 

que 80% da sua produção é consumido internamente. O uso do etanol tende a 

aumentar conforme foi mostrando anteriormente, consequentemente a sua 

produção, isto demanda investimentos em toda a área do setor, desde a expansão 

das lavouras até a produção de forma mais eficiente.  

Segundo estudos realizados pela UNICA, a partir de dados disponibilizados 

pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), foi possível estimar a exportação 

anual de etanol pelo Brasil, mostrada na tabela 4. Sendo que os valores referentes 

ao ano de 2015 levam em consideração apenas os dados até o mês de setembro. 

 
Tabela 4. Histórico de exportação anual de etanol pelo Brasil. 

 

Ano  
BRASIL 

Vol.(litro) US$(FOB) 

2000 18.938.159,25 2.898.805,167 

2001 28.806.248,75 7.678.813 

2002 65.762.704,83 14.096.107,25 

2003 63.114.582,58 13.163.532,25 

2004 200.691.002,3 41.478.352,17 

2005 216.718.119,9 63.794.099,92 

2006 284.712.883,2 133.727.518,3 

2007 294.178.733,1 123.137.159,8 

2008 426.558.036,6 199.175.802,5 

2009 275.698.670,9 111.512.704,3 

2010 158.784.952,7 84.521.739,42 

2011 163.963.008,8 124.314.803,5 

2012 258.191.474,3 182.182.596,3 

2013 241.917.458,5 155.744.938,9 

2014 116.173.016,8 74.835.912,25 

2015 107.531.099,7 56.257.163,14 

Fonte: UNICA, adaptado. 
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3.1.4. Projeções da oferta de etanol e açúcar no Brasil 

 

3.1.4.1. Produtividade Agrícola 

 

Prorenova é um do Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos 

Canaviais, que possui como objetivo auxiliar no crescimento da produtividade 

agrícola. Segundo a Conab (2015), para safra 2013/14, o setor sucroalcooleiro 

contou com investimentos na renovação e expansão dos canaviais, conseguiu assim 

recuperar a produtividade, os indicadores saíram de 67,1 tc/ha na safra 2011/12 

para 74,8 tc/ha na safra 2013/14.  

No entanto em 2014 devido aos efeitos da forte estiagem e temperaturas 

acima da média, houve uma queda na quantidade de cana processada de 5,7% 

comparada à safra anterior, o índice caiu para 70,5 tc/ha na safra 2014/15. Nesse 

período o setor energético foi afetado pela continua queda do preço internacional do 

açúcar devido ao excesso de oferta, o que agravou as dívidas, causando aumento 

no custo de capital das usinas, diminuindo os investimentos em renovação dos 

canaviais (CONAB, 2015). 

A queda fez com que houvesse redução na quantidade de cana-de-açúcar 

moída na safra para aproximadamente 635 milhões de toneladas, desse total, cerca 

de 575 milhões de toneladas foram produzidos pelo Centro-Sul e o Nordeste cerca 

de 59 milhões de toneladas (CONAB, 2015).  

Com o aumento das dívidas 13 usinas fecharam. No mesmo cenário houve 

aumento do preço da bioeletricidade, favorecendo usinas que forneciam energia 

para o Sistema Integrado Nacional (SIN) (EPE, 2015).  

A produção de açúcar apresentou uma redução de 2% na safra 2014/15 se 

comparada com a safra de 2013/14, que era de 45% e reduziu para 43%. Em 

decorrência da queda da produção de açúcar, a produção de ATR foi direcionada 

para produção de etanol, a produção aumentou cerca de 1,8%, um acréscimo de 

540 milhões de litros em relação à safra anterior, 12,7 bilhões de litros foram de 

etanol anidro e 16,5 de etanol hidratado, totalizando 29,2 bilhões de litros na safra 

2014/15. A região centro-Sul não foi atingida pela seca na entressafra, então a safra 

2015/16 deve retomar a sua produtividade, atingindo 72,2 tc/ha (CONAB, 2015). 
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O Plano Decenal de Expansão de Energia para 2024, estima que a taxa 

média de crescimento da produção nacional de açúcar no período deverá ser de 

2,8% ao ano, e a projeção de produção brasileira de açúcar em milhões de 

toneladas é mostrada na tabela 5. 

 
Tabela 5. Projeção de produção brasileira de açúcar 

Ano 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Açúcar 
(Milhões de toneladas) 

36,5 37,3 39,3 41,7 43,8 44,8 45,5 46,2 46,9 47,6 

Fonte: EPE, 2015 Adaptada. 
 

3.1.4.2. Relação entre Área e o Rendimento da Cana 

 

Na safra 2014/15 a área total colhida atingiu 9 milhões de hectares, um 

aumento de 2,2% em relação à safra anterior. A CONAB estima novo crescimento 

de 0,7% para a safra 2015/16. Na Figura (4), a seguir é apresentada a evolução em 

termos percentuais das áreas reformadas, em reforma, em expansão e de cana soca 

(cana de segundo corte) para todos os fins, os dados são referentes aos estados de 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo (EPE, 

2015). 

 
 
Figura 4. Evolução da área de cana total cultivada (%) (EPE, 2015). 

 
Segundo a CONAB, o rendimento da cana-de-açúcar é medido pelo índice 

ATR /tc, dois fatores influenciam no rendimento: o clima na época de colheita e a 
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defasagem entre a implantação da mecanização do plantio e a da colheita. Na safra 

2014/15, o ATR/tc foi de 136,5 kg ATR/tc, com acréscimo de 1,4% em relação à 

safra 2013/14. Estima-se que a moagem de cana na safra 2015/16 será 3,1% 

superior à da safra anterior, representando 654,6 Mtc, com um aumento de 

produtividade de 2,4%, atingindo 72,2 tc / há como mostrada na Fig. (5). 

  

 

 
Figura 5. Produção de cana-de-açúcar em milhões de toneladas por 

ano (UNICA, 2015). 

 

3.1.5. Produção de cana-de-açúcar por Área Demográfica 

3.1.5.1. Mapa da produção no Brasil 

 

A produção de cana-de-açúcar se concentra nas regiões Centro-Sul e 

Nordeste do Brasil. Apresenta uma maior concentração de produção nessas áreas 

sobretudo por questões climáticas, sendo o Centro-Sul o detentor de 89% de toda 

produção nacional, 60% deste montante é produzido pelo estado de São Paulo, 

seguido de Paraná e Minas Gerais (SANTOS, 2012). 

O mapa abaixo foi elaborado pela UNICA, segundo dados oficiais do IBGE, 

UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas – SP) e do CTC (Centro de 

Tecnologia Canavieira). Mostra em vermelho as áreas onde se concentram as 

plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade. 
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Figura 6. Concentração da produção de cana-de-açúcar no Brasil (UNICA, 
2015). 

 
Região Centro-Sul: Produtividade agrícola média na safra com valores em toneladas 

de cana-de-açúcar por hectare, a partir de uma amostra de 175 usinas.  

 

 
 

Figura 7. Comparação da produtividade agrícola entra a safra 2013/14 e 
2014/15 (UNICA, 2015). 

 
O centro-sul é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e etanol do 

país, a seguir foi feita pela UNICA uma projeção para a safra 2015/2016 e 

comparada a safra 2014/15. 
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Tabela 6. Projeção para a safra 2015/2016 na região Centro-Sul. 
 

PRODUTOS 
Valores Finais  

B/A 

(%) Safra 

2014/15 

Safra 

2015/16 

MOAGEM        

Cana-de-açúcar (mil toneladas) 571.344 590.000 3,27 

PRODUÇÃO        

Açúcar (mil toneladas) 31.987 31.800 -0,58 

Etanol Anidro (milhões de litros) 10.755 10.947 1,79 

Etanol Hidratado (milhões de litros) 15.391 16.330 6,10 

Etanol Total (milhões de litros) 26.146 27.277 4,33 

QUALIDADE DA CANA       

ATR (mil toneladas) 78.036 79.650 2,07 

Kg de ATR/Toneladas de cana  136,6 135 -1,16 

MIX DE PRODUÇÃO        

Açúcar (%) 43,02 42 - 

Etanol (%) 56,98 58 - 

Fonte: (UNICA, 2015) adaptado. 

 

3.1.6. Perspectivas para 2030 

 

O setor energético conta grandes perspectivas acerca do crescimento para as 

próximas décadas, no entanto o crescimento representa um desafio, pois o 

desenvolvimento econômico e social demandará de um significativo aumento da 

produção e do melhoramento do setor tanto na geração como na transmissão, para 

garantir a sustentabilidade energética. Nesse âmbito, a contribuição de instituições 

responsáveis pelo planejamento e antecipação das situações dentro da matriz é 

extremamente importante, sendo capaz levantar alternativas e estratégicas para 

compor o cenário energético e garantir o abastecimento continuo. 

Segundo Bronzatti (2008) a analise leva em conta a projeção da capacidade 

de produção e do consumo, dado o crescimento brasileiro e economia em torno de 

4,5% ao ano. Nesse estudo, foi feita a conversão energética de cada matriz para 

TWh (Tera Watts hora) facilitando a análise comparativa e a simulação de um 

balanço energético consolidado. 
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Figura 8. Capacidade de produção para cada recurso energético 

(Bronzatti, 2008) 
 
No gráfico é possível ver as variedades dos recursos energéticos e o seu 

potencial de crescimento. No cenário de 2005 a 2015 a produção de petróleo se 

destacou devido a descoberta e extração do petróleo contido na camada pré-sal e 

depois se mantém constante, as matrizes energética a base de recursos a gás 

natural, cana-de-açúcar, eólica, solar e resíduos demonstram-se crescentes a longo 

prazo. O comportamento do gráfico é explicado pelo esgotamento de fontes de 

petróleo e pelo fato de o país investir cada vez mais em fontes renováveis. 
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3.2. CENTRAL TERMELÉTRICA 

  

Central termelétrica é uma instalação industrial utilizada para a produção de 

energia elétrica a partir da energia em forma de calor. Os combustíveis podem ser 

fosseis ou renováveis, os principais são óleo diesel, gás natural, carvão natural, 

urânio enriquecido e bagaço de cana. São as fontes de energia primaria da qual é 

possível retirar energia térmica, através da combustão. O calor vindo da combustão 

é usado para aquecer a água que posteriormente se transformará em vapor, esse 

por sua vez pode ser condensando ou superaquecido. O vapor em alta pressão é 

usado para girar as pás da turbina, o que faz com que o rotor gire também, a 

potência mecânica é obtida pela passagem do vapor através da turbina, o rotor do 

gerador também gira pois está acoplado mecanicamente à turbina, e transforma a 

potência mecânica em potência elétrica (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

A energia gerada no terminal do gerador é levada através de cabos ou barras 

condutoras para o transformador elevador, onde tem sua tensão elevada para 

adequada condução, chega aos centros consumo através de linhas de transmissão. 

O vapor que sair da turbina é condensado, transferindo o resíduo de sua energia 

térmica para um circuito independente de refrigeração, retornando a água à caldeira, 

completando o ciclo (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Produto principal: Distingue as centrais termelétricas de geração das de 

cogeração, sendo que a primeira tem como produto a eletricidade e a segunda 

eletricidade e calor simultaneamente. 

Tipo de combustível: A especificação do combustível é importante tanto do 

ponto de vista técnico-econômico como também ambiental. 

Caráter da carga: Define o tempo de funcionamento das usinas que operam 

continuamente com carga relativamente constante daquelas que operam algumas 

horas por dia com operação em carga pico.  

O desenvolvimento tecnológico e os condicionantes ambientais, tem levado a 

melhoria continua dos indicadores de rendimento das centrais termelétricas, as 

melhorias estão relacionadas com as máquinas térmicas e os tipos de caldeiras 

(LORA & NASCIMENTO, 2004). 
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3.2.1. Diferenças entre as centrais termelétricas  

 

Na central termelétrica de geração com ciclo a vapor, a máquina térmica é 

uma turbina a vapor, produz eletricidade. O aquecimento regenerativo e o 

reaquecimento é uma alternativa térmica de recuperar calor, auxilia no aumento da 

eficiência.  

Na central termelétrica de cogeração, é possível a partir de um mesmo 

combustível produzir energia elétrica e térmica simultaneamente, é chamado de 

cogeração. Nesse caso tanto as turbinas a vapor, as turbinas a gás e os motores de 

combustão interna podem ser usadas como acionadores primários, incluído os ciclos 

combinados. Apresenta alta eficiência (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Na central termelétrica de turbina a gás operando em ciclo simples a máquina 

térmica utilizada é a turbina a gás. Caracteriza-se por uma partida muito rápida, por 

isso pode ser usada para o suprimento de eletricidade nos períodos de pico. Utilizam 

combustíveis líquidos (diesel especial) e gasosos (gás natural). Diversas tecnologias 

de recuperação de calor são utilizadas nestes ciclos. Ainda assim, a eficiência 

destas centrais termelétricas é menor que as centrais termelétricas de geração a 

ciclo a vapor (LORA & NASCIMENTO, 2004).  

Na central de ciclo combinado o combustível predominante é o gás natural, é 

montado de maneira que exista um ciclo de turbina a gás sobreposto do ciclo de 

uma turbina a vapor, essa é a configuração dos sistemas mais modernos e eficientes 

(LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Na central de motores de combustão interna são usados em sistemas 

isolados onde não é possível fazer grandes instalações, como na região Amazônica. 

A geração de potência usa como combustível o gás natural em motores do ciclo 

diesel ou otto (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

A central Nuclear opera segundo o ciclo Rankine, o fluido de trabalho a o 

vapor de água (saturado) e a máquina térmica a turbina a vapor (LORA & 

NASCIMENTO, 2004). 
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3.2.2. Cogeração 

 

 A cogeração se caracteriza por geração simultânea de energia 

eletromecânica e calor a partir de uma fonte primária de energia, como gás natural, 

resíduos de madeira, casca de arroz, bagaço da cana-de-açúcar, palha, ponteiros, 

entre outros. No ponto de vista termodinâmico o processo acorre com conservação 

de energia. A energia mecânica pode ser utilizada na forma de trabalho ou 

transformada em eletricidade por meio de geradores; a energia térmica é utilizada 

como fonte de calor para um processo industrial ou no setor de comércio ou serviços 

(SOUZA & AZEVEDO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Cogeração de energia (BRASIL, 2005). 

  
Meio econômico de fornecer totalmente ou parcialmente as necessidades 

térmica e elétricas de uma unidade industrial, seu uso destaca-se em indústrias de 

papel e celulose, sucroalcooeleiras, siderúrgicas e petroquímicas. As motivações 

foram a disponibilidade de combustíveis residuais e a necessidade de assegurar um 

suprimento confiável de eletricidade. 

O cenário institucional brasileiro está passando por alterações para melhorar 

o processo e expandi-lo, o que será possível com a Resolução ANEEL 21, de 21 de 

janeiro de 2000, que estabelece os requisitos necessários à qualificação de centrais 

cogeradoras de energia (Nogueira, Rocha, & H. Nogueira, 2005). 

A cogeração alternativa energética pois sua valorização veio com o aumento 

do preço dos combustíveis e com as pressões políticas acerca do desenvolvimento 

de sistemas de geração de energia sustentável que é possível com o 

desenvolvimento tecnológico de turbinas a gás e de motores. A eficiência aumenta 

com o uso de turbinas a gás, seus gases quentes de escape servem para a 

produção de vapor nas caldeiras de recuperação, esse modelo é amplo e pode ser 
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empregadas vários setores. Sendo assim, implantação do gasoduto Brasil Bolívia foi 

um dos principais incentivos para o retorno deste método (Nogueira, Rocha, & H. 

Nogueira, 2005). 

Com isso, diante da valorização da eficiência energética no país, os sistemas 

de cogeração estão sendo modificados, com intuito de diversificar as formas de 

cogeração, comparado a sua primeira expansão, a qual é vista em sistemas 

tradicionais do setor sucroalcooleiro. Esta comparação pode ser analisada abaixo na 

Fig. (10): (Nogueira, Rocha, & H. Nogueira, 2005) 

 

 
 Figura 10. Diferenciação entre cogeração tradicional e cogeração 
moderna (Nogueira, Rocha, & H. Nogueira, 2005). 

 

3.2.2.1. Tipos de cogeração 

 

 Segundo Pazian, 2005 e Barja, 2006, é dividida em dois grandes 

grupos de cogeração: ciclo topping e ciclo bottoming.  

No ciclo topping o combustível é usado para a produção de energia elétrica 

e/ou mecânica. O vapor que sai da turbina de contrapressão, vapor de escape, 

ainda possui calor e pode ser aproveitado no processo industrial de várias formas. 

No ciclo bottoming a energia do combustível é utilizada diretamente no 

processo produtivo. O calor residual do processo produtivo pode ser aproveitado em 

uma caldeira de recuperação, para produzir vapor, usado para produzir energia 

elétrica ou mecânica através da turbina de condensação. 

Os principais equipamentos que compõe o processo de cogeração em uma 

usina de açúcar e álcool são caldeiras, turbinas a vapor, geradores. (ODDONE, 

2001) 
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O modelo de cogeração mais comum e montado de acordo com o ciclo 

Rankine.  A Fig. (11) mostra a entrada do combustível, fonte de toda a energia 

produzida pela planta, é introduzido para queima numa caldeira e o vapor gerado, de 

alta pressão, é levado a uma turbina a vapor, de contrapressão ou de condensação 

com extração, que aciona o gerador elétrico (BRASIL, 2005). 

 

 
 

Figura 11. Cogeração com ciclo de Rankine (BRASIL, 2005). 
 
 Apresenta como vantagem a possibilidade de variar o combustível a ser 

queimado, tais como gás, lenha, carvão, bagaço de cana, cascas de arroz, óleo 

combustível, resíduos orgânicos em geral, etc. O projeto conceitual que apresenta 

mais eficiência é o da turbina ou motor a gás associados a uma caldeira de 

recuperação (BRASIL, 2005). 

 

3.2.3. Autoprodução e comercialização de energia elétrica excedente  

 

O potencial de geração de energia elétrica pelo setor sucroalcooleiro está 

relacionado diretamente à tecnologia empregada, o custo da unidade é influenciado 

pela escala da planta. O custo de produção médio estimado da energia elétrica 

gerada para o consumo próprio apresenta um valor de R$ 22,34 por MWh, na 

aquisição de energia da CPFL, ao preço de R$ 142,85 por MWh, o custo seria 

439,4% superior ao custo da gerada pela mesma. O processo de cogeração, 

promove reduções nos custos médios na produção sequencial de vapor e 

eletricidade, o custo total da produção conjunta é menor que custo da produção 

separada (SOUZA & AZEVEDO, 2006). 
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Na venda do excedente, o preço de venda é consideravelmente mais baixo 

que o de compra, pois agrega-se o preço do transporte e custos de transação na 

comercialização. Segundo o estudo de caso realizado por Sousa e Azevedo (2006), 

o qual revelou que o principal custo na comercialização não está na tarifa de uso das 

redes, pois existe subsídios quanto aos custos de transporte na comercialização por 

fontes alternativas. A diferença de preços deve originar-se, sobretudo, dos custos de 

transação na comercialização. 

A transação na comercialização deve ser um critério na elaboração de 

políticas públicas. Em busca de mecanismos para atenuar a volatilidade de preços e 

aumentar as garantias aos contratos de suprimento de médio e longo prazos. A 

grande volatilidade de preços é causada pela sazonalidade de produção e consumo, 

pela impossibilidade de armazenamento, pelo o limite de transmissão e da 

sensibilidade dos custos em relação à quantidade produzida. 

Comparando se a participação desse setor com o hidrelétrico, apresenta 

menor quantidade de energia comercializada, no entanto as usinas de açúcar e 

álcool são praticamente autossuficientes em energia, o bagaço atende 98% da 

demanda e os 2% restantes atendidos com óleo diesel, álcool, lenha, gasolina e a 

eletricidade é comprada das distribuidoras. A aquisição de eletricidade via mercado 

prejudica a competividade das principais atividades do setor (SOUZA & AZEVEDO, 

2006). 

Atualmente o país sofre com a crise hídrica o que afeta diretamente o setor 

elétrico, a venda do excedente de energia elétrica no setor sucroalcooleiro tende a 

minimizar os efeitos do racionamento. Durante a crise de 2001-2002 a produção de 

excedente de energia por parte das usinas paulistas seria capaz de suprir o déficit 

de toda a Região Sudeste (SOUZA & AZEVEDO, 2006). A melhoria no processo de 

comercialização trará ao mercado maior estabilidade para o crescimento da 

produção, acarretando maior venda e assim poderá auxiliar em casos de 

racionamento. 
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3.2.4. Sistemas da cogeração 

3.2.4.1. Moenda 

 

O caldo é extraído quando a cana passa pela moenda, especificamente pelos 
módulos chamados de ternos, o caldo é usado para produção de açúcar e álcool e o 
bagaço da cana que é usado principalmente para produção de energia térmica e 
elétrica.  

Em algumas UTE’s o vapor é usado em turbinas para o acionamento de 
picadores e desfibradores, que efetuam no preparo da cana antes da moagem, e 
também utilizam turbinas para acionamento dos rolos de moenda, a substituição 
destas turbinas a vapor por motores elétricos mais eficientes, aumenta a eficiência 
da planta, pois, maior quantidade de vapor será destinada a alimentação dos 
turbogeradores, aumentando o potencial de geração de energia elétrica. O bagaço é 
transportado através de esteiras usando motores elétricos para a caldeira ou para o 
“pátio de bagaço”, onde é armazenado (SANTOS, 2012). 
 

3.2.4.2.  Caldeiras 

 

Nas caldeiras o bagaço da cana de açúcar é queimado para a produção de 

vapor a alta pressão e temperatura, de acordo com Pazian (2004) a caldeira é um 

equipamento capaz de mudar o estado da água, do líquido para o de vapor, esse 

processo é possível pois existe transferência de calor entre os gases da combustão 

e a água liquida.O vapor é usado em aquecimento, em processos industriais, e no 

acionamento de máquinas motrizes como turbinas a vapor e bombas de água. 

 

3.2.4.2.1.  Modelos 

 

A classificação da caldeira é feita de acordo com o modo de transferência de 

calor para vaporizar a água, assim há modelos específicos como flamotubulares e 

aquatubulares. 

 

3.2.4.2.1.1.  Caldeiras flamotubulares  

  

São caldeiras de pequeno porte, utilizadas apenas para pressões e vazões de 

vapor reduzidas.  Se comparada a caldeira aquatubular apresenta baixo valor de 

investimento, e apresenta facilidade de manutenção. Opera com vários tipos de 
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combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos. Na Figura (12) é possível ver sua 

configuração, onde os gases quentes da combustão circulam no interior de tubos 

que atravessam o reservatório de água a ser aquecida para produzir vapor, sua 

aplicação está limitada à pressão de 16 kg/cm² e vazão de 15 t/h. Tal limitação fez 

com que na década de 30 a 40, as caldeiras flamotubulares fossem substituídas por 

caldeiras aquatubulares buscando melhorar a produção (PAZIAN, 2004). 

 

 

 
Figura 12. Caldeira flamotubular (PAZIAN, 2004). 

 

3.2.4.2.1.2.  Caldeiras aquatubulares  

 

 Com o advento das caldeiras aquotubulares foi possível produzir vapor com 

pressões elevadas e altas temperaturas. Segundo Pazian (2004) no Brasil a maioria 

das caldeiras utilizadas no setor sucroalcooleiro são aquatubulares e apresentam 

grande porte, a tecnologia na fabricação de caldeira é capaz de produzir caldeiras 

com eficiência de até 87,5%, a alta eficiência é consequência também do uso 

superaquecedores, economizadores e aquecedores de ar.  Com capacidade de 

produção de 100 à 300 t/h, pressão de 21 a 80 kg/cm² e temperatura de 300 °C a 

510 °C. No entanto a maioria das usinas operam com vapor à pressão de 21 kg/cm² 

e 300 °C de temperatura (PAZIAN, 2004). 

 Comparando os modelos, a caldeira aquotubular é mais eficiente pois a 

disposição da superfície de aquecimento onde é feita a troca de calor é mais 

racional, então a troca de calor é favorecida entre os gases da fornalha com o água 

presente nos tubos. Os superaquecedores, economizadores e aquecedores de ar 
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atuam de forma a aproveitar o calor dos gases que saem da fornalha e vão para a 

chaminé, para serem depositados na atmosfera. 

A Fig. (13) exemplifica o processo, no qual a água a ser aquecida passa no 

interior de tubos que são envolvidos pelos gases da combustão. Os tubos podem 

estar organizados em feixes como nos trocadores de calor, desse modo as caldeiras 

apresentam a forma de um corpo cilíndrico ou organizados em paredes de água 

essa configuração é feita em caldeiras maiores (PAZIAN, 2004). 

 

 
Figura 13. Caldeira aquatubular (PAZIAN, 2004). 

 

3.2.4.2.2.   Principais componentes  

 

Segundo Nogueira, Rocha e Horta (2005) os principais componentes da caldeira 

são: fornalha, câmera de combustão, tubos evaporadores, superaquecedor, 

economizador, pré-aquecedor de ar, canais de gases e chaminé (NOGUEIRA, 

ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005). 

 

1- Fornalha: Onde é iniciada o processo de queima dos combustíveis e de onde 

saem os produtos da combustão. A fornalha trabalha de forma a evaporar as 

substâncias voláteis do combustível, eleva a temperatura do combustível até 

a combustão. Deve proporcionar condição ideal para a combustão completa, 

criar turbulência para misturar o ar e o combustível, e impedir a troca de calor 

entre os gases quentes produzidos e o ambiente. Pode ser formada por: 

queimadores (para combustíveis líquidos e gasosos), grelhas (para 
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combustíveis sólidos) ou câmaras de combustão. A fornalha deve suportar 

altas temperaturas e apresentar resistência ao choque térmico (NOGUEIRA, 

ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005).  

 

2- Câmera de combustão: É o volume no qual se desenvolve a chama e se 

completa a combustão, além de propiciar a proteção e os suportes 

necessários para os queimadores e grelhas, o combustível deve ser 

consumido antes de os produtos de combustão atingirem e penetrarem no 

feixe de tubos (NOGUEIRA, ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005). 

 

A combustão do bagaço de cana pode ser feita basicamente de duas maneiras, 

sendo por deposição ou em suspensão. 

Queima por deposição: O bagaço é depositado na fornalha, como mostra a Fig. 

(14), é amontoado de forma cônica ou em camada regular sobre um grelhado tipo 

basculante ou rotativo onde recebe injeção de ar e ocorre sua queima, apresenta 

baixo rendimento (PAZIAN, 2004). 

 

 

 
Figura 14. Caldeira com queima do combustível por deposição (PAZIAN, 
2004). 

 
Queima por suspensão: O bagaço é introduzido na fornalha através de 

injetores pneumáticos, são geralmente instalados nos cantos da fornalha, 

proporcionando a formação de um vértice de bagaço durante a queima. A queima 

em suspensão mostrada na Fig. (15) permite alto rendimento térmico (85% a 87%) 

pois diminui o deposito de bagaço não queimado (PAZIAN, 2004). 
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Figura 15. Caldeira com queima do combustível em suspensão (PAZIAN, 
2004). 

 
3- Tubos evaporadores: É um vaso fechado e pressurizado, onde estão contidos 

os tubos com água, ao receber calor, transforma-se em vapor. 

Os gases originados da combustão percorrem um caminho até a chaminé, ainda 

com alta temperatura, é possível aproveitar a energia térmica contida nos gases 

durante sua passagem, em instalações mais modernas as caldeiras vem 

acompanhadas de trocadores de calor como superaquecedor, economizador e pré-

aquecedor, todos estes possui a função de retirar calor dos gases para aquecer 

água ou ar e assim aumentar o rendimento da caldeira (NOGUEIRA, ROCHA, & 

H.NOGUEIRA, 2005). 

O superaquecedor eleva a temperatura do vapor saturado para uma temperatura 

acima da de vaporização tornando-o superaquecido, antes o vapor saturado no 

tambor da caldeira estava em equilíbrio, com fase liquida e temperatura de 

vaporização. O vapor superaquecido é isento de umidade, o que evita golpes de 

água no rotor das turbinas, tais provocariam erosão ou quebra das palhetas. Além 

disso possui como vantagem maior disponibilidade de energia e maior rendimento 

nas turbinas a vapor (PAZIAN, 2004). 

A Fig. (16) - representa uma seção transversal de uma caldeira aquotubular com 

dois tambores (tubulão de vapor e o tubulinho). Um feixe tubular de água compõe a 

parte principal de absorção de calor, sendo que no interior dos tubos circula a água 

e por fora os gases quentes (NOGUEIRA, ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005). 
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Figura 16. Caldeira aquotubular para combustível sólido (NOGUEIRA, 

ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005) 

 
a. Câmara de combustão  

b. Superaquecedor 

c. Feixe de tubos  

d. Tubos de queda 

e. Tambor superior 

f. Tambor inferior 

g. Acessórios do tubulão 

h. Economizador 

i. Pré-aquecedor de ar 

Nesse modelo a água é vaporizada nos tubos que constituem a parede mais 

interna. Recebendo o primeiro calor, vaporiza-se e sobe até o tambor superior, 

dando lugar à nova quantidade de água fria que será vaporizada, e assim 

sucessivamente. Esse tipo de circulação caracteriza o modelo como caldeira de 

circulação natural, pois a circulação da água acontece pela diferença de peso 

específico entre a água ascendente e descendente (NOGUEIRA, ROCHA, & 

H.NOGUEIRA, 2005).  
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3.2.4.2.3.   Composição do bagaço 

 

A composição do bagaço e suas propriedades é determinada por meio da 

análise elementar, da análise química imediata e do poder calorífico. Os teores de 

carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cinzas são determinados ela 

análise elementar, entre estes carbono e o hidrogênio são os elementos de maior 

contribuição para o poder calorífico. A análise química imediata fornece os teores de 

materiais voláteis, cinzas e, por diferença, o carbono fixo. 

Para avaliar um combustível solido é necessário conhecer seu poder calorífico 

que consiste na quantidade de calorias liberadas na combustão completa de uma 

unidade de massa do material combustível, expressa em cal.g-1 ou Kcal.kg-1.  

A geração de vapor na usina usa a maior parte do bagaço produzido para 

suprir a energia do parque industrial. O bagaço de cana in natura resultante do 

processo de moagem apresenta umidade de aproximadamente de 50% b.u. e 

densidade aparente de 120 kg/m³.  

A caracterização energética de biomassas é feita a partir das suas 

propriedades, em geral são: poder calorífico – PC (kJ/kg), densidade (kg/m³) e 

composição. 

Poder Calorífico Superior - PCS: Poder Calorífico em base seca, o calor associado à 

condensação da água formada em reação com o hidrogênio contido na biomassa. 

Poder Calorífico Inferior - PCI: É calculado subtraindo do PCS do vapor de água 

formado pela reação do hidrogênio contido na biomassa, deve-se levar em 

consideração o teor de umidade presente. 

 

 
 

Figura 17. Poder calorífico inferior para alguns combustíveis (NOGUEIRA, 
ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005). 

 
É possível estimar a quantidade de energia elétrica produzida a partir da 

quantidade de cana e do PCI, mas essa estimativa deve ser modelada de acordo 
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com os componentes da cogeração e a eficiência de cada componente. Um exemplo 

de estimativa foi apresentada na tese Potencial energético do bagaço e palhiço de 

cana-de-açúcar, para uma t de cana produz 250 Kg de bagaço e 204 de palha e 

pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 kWh para exportação, Poder 

Calorífico Inferior (PCI) da palha=1,7 PCI do bagaço, Fator de capacidade = 0,5 

(Koblitz), utilizando caldeira de 65 bar (VIANA,2011).  

 

3.2.4.3.  Turbina 

 

A turbina a vapor é uma máquina térmica que transforma energia térmica em 

cinética, o vapor entra pelo injetor que o direciona para as palhetas móveis fixadas 

ao eixo da turbina, elas são responsáveis pela conversão da energia cinética em 

trabalho mecânico gerando movimento no eixo (rotor), a transformação acontece por 

meio da expansão do vapor através dos bocais. A energia mecânica gerada pelo 

movimento no eixo da turbina, em uma UTE pode ser usada para acionamento de 

equipamentos como ventiladores, compressores e bombas, quando ocorre geração 

de energia elétrica aciona um gerador síncrono (SANTOS, 2011).  

A turbina a vapor é constituída basicamente de um estator e um rotor:  

O rotor é a parte móvel da máquina, responsável pela transmissão da energia 

mecânica gerada, enquanto o estator é a parte fixa composta pela carcaça que 

suporta o palhetamento fixo, que direciona e injeta o vapor no palhetamento móvel 

do rotor. Essas recebem o impacto ou a expansão do vapor proveniente do 

palhetamento fixo para movimentação do rotor. As palhetas fixas podem ser 

encaixadas diretamente na carcaça principal ou montadas em anéis-suportes presos 

à carcaça (SANTOS, 2012).  

As turbinas a vapor podem ser classificadas como turbinas de simples estágio 

ou turbinas multiestágios.  

 

3.2.4.3.1.  Turbinas de simples estágio 

 

Nas turbinas de simples estágio existe um único estágio de palhetas, 

composto por um anel de palhetas fixas e um anel de palhetas móveis. 
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São as turbinas mais utilizadas em usinas de açúcar e álcool, no entanto 

apresentam baixo rendimento, inferior a 50%, para aumentar a eficiência do 

processo é necessário a troca dessa turbina por uma de multiestágios ou motores 

elétricos. Esse modelo basicamente consiste de um rotor apoiado em mancais e de 

uma carcaça cilíndrica externa. Os jatos de vapor saem dos bocais localizados na 

periferia do cilindro externo e são dirigidos ás palhetas fixas do rotor a força exercida 

na palhetas faz o rotor girar (PAZIAN, 2004).  

 

A Fig. (28) mostra o processo de injeção de vapor na turbina de simples estágio e 

detalha seus componentes, como:  

1. Eixo 

2. Disco  

3. Palheta 

4. Injetor 

 

 

 

 
Figura 18. Rotor de uma turbina de simples estágio (SANTOS, 2011). 

 

3.2.4.3.2.  Turbinas de multiestágios 

 

A quantidade de estágios depende das condições de vapor na entrada e 

saída da turbina e da requisição de potência no eixo, possuem duas ou mais fileiras 

de estágios. 

Um rotor de múltiplos estágios com palhetas móveis fixadas ao eixo é apresentado 

na Fig. (19). 
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Figura 19. Rotor da turbina multiestágios produzida pela Siemens 
(SANTOS, 2012) 

 
As palhetas dos primeiros estágios possuem dimensões menores em relação 

às dos últimos. Ocorre expansão do vapor ao entrar na turbina, pois na entrada o 

vapor possui alta temperatura e pressão, e volume específico reduzido. À medida 

que o vapor passa por entre os estágios, convertendo sua energia térmica em 

energia cinética, a perda de pressão e temperatura o que eleva o volume específico 

do vapor (SANTOS, 2012).  

 

3.2.4.4.  Gerador 

 

Máquina responsável pela conversão de energia mecânica em elétrica. A 

conversão acontece através da interação eletromagnética entre as bobinas do rotor 

e do estator no gerador. Nas termelétricas a biomassa da cana são empregados 

geradores do tipo síncrono trifásico, isto é, cuja rotação de operação está 

diretamente relacionada ao número de polos magnéticos e a frequência (SANTOS, 

2012).  
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 Em um gerador síncrono, o campo magnético é produzido no rotor, obtido 

pela aplicação de uma corrente CC a um enrolamento do rotor, o acionamento é 

feito por uma máquina motriz primária que produz um campo magnético girante 

dentro da máquina. Esse campo magnético girante induz um conjunto de tensões 

trifásicas nos enrolamentos de estator do gerador (CHAPMAN, 2013). 

O gerador está conectado mecanicamente à máquina motriz e eletricamente à 

carga, pode suprir energia tanto as cargas internas da indústria quanto a rede 

elétrica local, simultânea ou individualmente. 

 

3.2.4.4.1. Principais componentes 

 

 Excitatriz – fonte de corrente contínua responsável pela alimentação das 

bobinas do indutor; 

 Estator ou armadura – parte fixa presa à carcaça do gerador, aloja os 

enrolamentos os quais são submetidos à indução e produzem a força 

eletromotriz.  

 Rotor – parte girante, aloja as bobinas de campo que são responsáveis pela 

indução eletromagnética nas bobinas da armadura.  

 Mancais – peças que promovem a sustentação do rotor.  

 Sistema de refrigeração – Responsável por manter a temperatura do gerador 

sob determinados limites operacionais. 

A Fig. (20) mostra os principais componentes de um gerador síncrono. 

 

Figura 20. Gerador síncrono da SIEMENS (SANTOS, 2012) 
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3.3. CICLOS DE POTÊNCIA A VAPOR  

 

3.3.1. Leis da Termodinâmica para sistemas abertos e ciclos  

 
3.3.1.1.  Primeira Lei da Termodinâmica  

 

Em observações experimentais, realizadas a um sistema fechado que realiza 

um ciclo o trabalho líquido é proporcional ao calor líquido transferido. (LORA & 

NASCIMENTO, GERAÇÃO TERMELÉTRICA (Vol 1), 2004) 

 

                                                                                                                 (1) 
 

A partir do postulado da primeira lei, generalizando, pode-se afirmar que para 

qualquer ciclo de um sistema fechado a transferência liquida de calor é igual ao 

trabalho líquido, este postulado se aplica a qualquer sistema fechado que realize um 

ciclo e é valido sem restrições ou limitações. Para qualquer caminho seguido entre 

dois estados por um sistema fechado, tem a magnitude: (LORA & NASCIMENTO, 

2004). 

 

                                                                                                                         (2) 

 
Esta magnitude é a energia do sistema. Definindo-se Q como a integração de 

 e  W como a integração de  ao longo de uma caminho executado pelo 

processo,  é a variação de energia experimentada pelo sistema, pode se escreve: 

(LORA & NASCIMENTO, GERAÇÃO TERMELÉTRICA (Vol 1), 2004). 

 

                                                                                                            (3) 

 
Para um sistema fechado é uma manifestação do princípio da conservação de 

energia. 

Define-se energia como sendo “a capacidade que um corpo, uma substância 

ou um sistema físico têm de realizar trabalho”, também podendo ser definida como 

“uma propriedade da matéria que se pode converter em trabalho ou calor”. Ela é 

expressa por Joules (J), sendo que a potência (quantidade de energia pelo tempo) 

expressa se em watts (W); Assim, 1 W = 1 J/s. (LORA & NASCIMENTO, 2004). 
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O processo de geração de energia envolve uma série de transformações, a 

conversão energética do combustível em energia térmica (calor dos gases) é feita na 

caldeira, logo é transferida para a água tendo-se energia potencial (vapor 

superaquecido), e está é convertida em energia mecânica de rotação nas pás da 

turbina a vapor, no gerador elétrico a energia mecânica é convertida em energia 

eletromagnética, ou seja, em eletricidade, sendo essa a forma final de uso (LORA & 

NASCIMENTO, 2004).  

A figura a seguir mostra o sistema da caldeira e do turbogerador com suas 

respectivas formas energéticas. 

 

Figura 21. Sequência de processos de conversão de energia durante a geração de 

eletricidade numa central termelétrica (SANTOS, 2012). 

 

A energia potencial gravitacional  é armazenada num sistema como 

resultado da posição do mesmo em um campo gravitacional, pode ser medida 

através do trabalho realizado pela força peso, sua magnitude é dada por: 

 

                                                                                                                        (4) 

 
Onde  é a massa do sistema;   a distância do centro da gravidade do sistema a 

um plano de referência horizontal arbitrário e  é a aceleração local da gravidade. 
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A energia cinética  é armazenada num sistema como resultado do 

movimento do mesmo, sua magnitude é dada por: 

 

                                                                                                                       (5) 

 

Onde  é a velocidade relativa a um referencial arbitrário.  

A energia interna ‘ ’ de uma substância está relacionada com a energia 

potencial, cinética e com a estrutura interna das moléculas que a compõem, a 

energia interna específica ‘ ’ é uma propriedade intensiva: 

 

                                                                                                                                 (6) 

 
Considerando estas três formas de armazenamento energético, pode-se 

escrever que a energia armazenada total é (LORA & NASCIMENTO, 2004): 

 

                                                                                                                (7) 

 

Ou 

 

                                                                                                 (8) 

 

A variação da energia total de um sistema durante um processo é a soma das 

variações de suas energia interna, cinética e potencial, é expressa como: (ÇENGEL 

& BOLES, 2013). 

 

                                                                                                  (9) 

 

                                                                                                        (10) 

 

                                                                                                         (11) 

 

                                                                                                (12) 
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Em um determinado sistema quando se conhece o estado inicial é possível 

determinar os valores das energias internas específicas  diretamente por meio 

de tabelas de propriedades ou de relações entre as propriedades termodinâmicas, a 

energia especifica é dada por (LORA & NASCIMENTO, 2004): 

 

                                                                                                            (13) 

 

Os sistemas encontrados na prática são estacionários, não sofrem variação 

de velocidade ou de altura durante o processo (ÇENGEL & BOLES, 2013). 

 

                                                                                            (14) 

 

                                                                                                      (15) 

 

                                                                                                                        (16) 

 

A equação (7) pode ser simplificada, na ausência de movimento, gravidade e 

outras formas de energia armazenada. (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                                                             (17) 

 

A primeira lei para um sistema fechado pode ser expressada neste caso, 

como: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                                                 (18) 

 

Em volume de controle considera-se realização de trabalho de fluxo, cada vez 

que acontece um escoamento através de suas fronteiras. O trabalho de fluxo por 

unidade de massa é dado por: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                                                  (19) 
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A primeira lei da termodinâmica pode ser expressa na forma de taxa de 

variação com o tempo. A potência mecânica , expressa em J/s ou W, é a taxa de 

variação do trabalho mecânico W com o tempo. Assim referida lei para um volume 

de controle com múltiplas entradas e saídas, estabelece que a variação da energia 

do sistema, é igual às quantidades de energias associadas ao sistema na forma de 

calor e trabalho, mas a energia associada a matéria que sai do sistema, pode ser 

escrita como: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                     (20) 

 

Onde ‘ ’ representa a energia que entra ou sai do sistema através dos fluxos 

de massa. (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

Dividindo-se a equação (7) pela massa, obtém-se a energia associada 

especifica ‘ ’ e substituindo em (20). O Esquema de um volume de controle em 

regime estacionário é mostrado na figura a seguir (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

Obtêm-se  

 

 (21)

  

 
Figura 24. Esquema de um volume de controle em regime estacionário 
(LORA & NASCIMENTO, 2004). 
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A partir da apresentação genérica na Fig. (26) onde há somente uma entrada 

e uma saída, a equação (22) fica como: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

       (22) 

 

Quando a energia interna é somada ao produto da pressão pelo volume 

especifico, é obtida outra propriedade, que é chamada de entalpia: (LORA & 

NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                                                   (23) 

 

P = Pressão, kPa; 

V = Volume, m3; 

U = energia interna, kJ; 

H = entalpia, kJ. 

 

Entalpia é uma grandeza física, em termos termodinâmicos é definida como a 

máxima energia de um sistema ou a medida de energia disponível em um fluido, é 

representada pela letra ‘h’ e significa a energia interna que pode ser removida do 

sistema sob forma de calor em pressão constante não nula (TERMODINÂMICA V-

40, 2015). 

Entalpia específica ‘h’, dada por: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                                                (24) 

 

Sendo 

P = Pressão, kPa; 

v = Volume específico, m3/kg; 

u = energia interna específica, kJ/kg; 

h = entalpia específica, kJ/kg. 
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Os valores para vapor d’água e água saturada, podem ser encontrados nas 

Steam Tables, onde a água saturada a 0°C tem sido considerada com entalpia zero. 

A letra ‘u’ representa uma forma de energia armazenada, em determinadas 

aplicações a entalpia é tratada como energia, no entanto é apenas uma propriedade 

útil, definida a partir de outras propriedades e não é uma forma de energia. Usando 

a propriedade entalpia tem-se a equação: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

       (25) 

Como: 

                                           (26) 

 

Essa é a expressão de primeira lei da termodinâmica para um volume de 

controle em regime permanente, como uma entrada e uma saída (LORA & 

NASCIMENTO, 2004). 

3.3.1.2.  Segunda Lei da Termodinâmica  

 

A primeira lei da termodinâmica é uma boa ferramenta para analisar o sistema 

de conversão, porém alguns fenômenos não podem ser explicados por ela, assim o 

uso da segunda lei da termodinâmica é necessário, pois afirma que todos os 

processos acontecem em um sentido e não no oposto, e que as diferenças entre 

sistemas em contato tendem a ser equivalentes. Um ciclo somente ocorrerá se tanto 

a primeira lei quanto a segunda lei forem satisfeitas (SONNTAG, BORGNAKKE, & 

WYLEN, 1998). 

Enunciado de Clausius Diz que não é possível a transferência de energia por 

calor sendo ela espontânea, um corpo para outro de temperatura mais elevada 

(LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Enunciado de Kelvin-Planck É impossível a construção de um dispositivo que 

sem a intervenção do meio externo seja capaz de transformar totalmente o calor 

absorvido em trabalho a uma temperatura uniforme (XAVIER, MELLO, & CUNHA, 

2013).  
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Com a segunda lei é possível realizar deduções importantes para as 

máquinas térmicas, como refrigeradores e bombas de calor. 

Para máquinas térmicas motoras: 

 A máquina térmica reversível é mais eficiente que a máquina 

térmica, mesmo as duas operando entre os mesmos limites de temperatura.  

 Todas as máquinas térmicas reversíveis, que operam entre os 

mesmos limites de temperatura, têm a mesma eficiência ( ): 

                                                                                                                  (26) 

 

Onde os subscritos ‘c’, ‘C’ e ‘H’ referem-se a Carnot, baixa temperatura 

absoluta e alta temperatura absoluta (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Experimentalmente é impossível ocorrer um processor reversível, pois sua 

inversão prova mudanças, tornando o sistema irreversível. 

 

Os enunciados de Kelvin-Planck e a desigualdade de Clausius, conduzem ao 

conceito de entropia (PAZ, 2002): 

 

                                                                                                                        (28) 

 

A desigualdade refere-se às irreversibilidades de um sistema real, ou seja, às 

perdas que ocorrem ao longo do sistema. Para um processo reversível vale a 

igualdade. Para um volume de controle, e em regime permanente, a segunda lei da 

termodinâmica pode ser expressa pela seguinte equação (PAZ, 2002): 

 

                                   (29) 

 

onde: 

: taxa de massa que atravessa o volume de controle, em kg/s; 

: entropia na entrada do volume de controle, em J/(kg.K); 

: calor que atravessa as fronteiras do volume de controle, em J/s ou kW; 

T: temperatura, em K; 
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: perdas devido a irreversibilidades no sistema, em J/s ou W. 

 

Os índices 1 e 2 são relativos à entrada e saída do volume de controle. 

No caso ideal, a turbina é modelada como adiabática (sem perdas de calor 

para o meio ambiente) e isentrópica (sem variação de entropia). Como há 

irreversibilidades num processo térmico, a entropia ideal na saída da turbina será 

adicionada da última parcela do lado direito da equação (29). O mesmo pode ser 

feito para uma bomba. (PAZ, 2002). 

O processo reversível é definido como aquele que pode ser revertido após 

sua ocorrência, sem que ocorra alterações no sistema e nas vizinhanças. 

Observações experimentais mostram que é impossível ocorrer um processo 

reversível, pois não se pode invertê-lo sem que provoque mudanças, se torna 

irreversível. A segunda lei é baseada nessa evidência experimental e fundamentada 

na impossibilidade de se obter um motor térmico com eficiência de 100%. A 

transferência de calor, o atrito, a mistura de substâncias diferentes, a combustão e 

diversos outros fatores causam a irreversibilidade.  

 

3.3.1.2.1.  Entropia 

 

A entropia é a grandeza que mensura o grau de irreversibilidade de um 

sistema, ou seja, mede a parte da energia que não pode ser transformada em 

trabalho. Rudolf Emmanuel Clausius (1822-1888) propôs o conceito de entropia para 

explicar o máximo de energia que poderia ser transformada em trabalho útil. Outro 

conceito foi formulado mais tarde pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann (1844-

1906) considera que essa seja uma grandeza termodinâmica que está relacionada 

ao grau de desordem e é representada pela letra S, quanto maior a desordem de um 

sistema, maior a sua entropia, quanto maior a organização, menor a entropia 

(XAVIER, MELLO, & CUNHA, 2013). 

 

3.3.1.2.2.  Mecanismos de transferência de energia 

 

A energia pode ser transferida para ou de uma sistema sob três formas: calor, 

trabalho e fluxo de massa. As duas únicas formas de interações de energia 
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associadas a uma massa fixa ou aos sistemas fechados são transferência de calor e 

a realização de trabalho (ÇENGEL & BOLES, 2013).  

A transferência de calor (Q) para um sistema aumenta a energia das 

moléculas e, consequentemente a energia interna do sistema, a transferência como 

retirada diminui a energia (ÇENGEL & BOLES, 2013). 

Realização de trabalho (W) é uma interação de energia que não é causada 

por uma diferença de temperatura entre um sistema e sua vizinhança. A energia 

transferida para fora de um sistema sob a forma de trabalho vem da energia contida 

no sistema, logo a realização de trabalho sobre um sistema aumenta a energia do 

sistema e a realização de trabalho por um sistema diminui a energia do sistema. Os 

motores dos automóveis e as turbinas hidráulicas, a vapor ou a gás produzem 

trabalho enquanto os compressores, as bombas e os misturadores consomem 

(ÇENGEL & BOLES, 2013). 

 

O fluxo de massa (m) caracteriza como transferência de energia. A energia do 

sistema aumenta quando há entrada de massa e diminui quando há saída. A 

transferência líquida de uma quantidade é igual a diferença entre as quantidades 

transferidas na entrada e saída o balanço de energia pode ser escrito como: 

(ÇENGEL & BOLES, 2013). 

 

    (30) 

 

3.3.2. Ciclos térmicos de potência a vapor  

 

Tem demostrado eficiente e importante para o crescimento da cogeração, 

pois, durante o ciclo ocorre a conversão de energia térmica em trabalho, os fluidos 

mais usados são fluidos de gases e água, o ciclo a vapor e Rankine são 

empregados com uso de água. Tal sistema de potência permite converter a energia 

de combustíveis de baixo custo em eletricidade. A eficiência do ciclo depende 

diretamente da condição do vapor produzido na caldeira e entregue à turbina: 

quanto mais elevadas sua pressão e temperatura, mais eficiente é o ciclo. Nas 

configurações de melhor desempenho, trabalha-se com pressão acima de 180 atm e 
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temperatura de 550ºC, pois o rendimento tem relação com a parcela do calor que é 

convertida em eletricidade (NOGUEIRA, ROCHA, & H.NOGUEIRA, 2005). 

A figura a seguir mostra um esquema simplificado de uma planta de potência 

a vapor simples com seus componentes principais, dividida em quatro sistemas: 

I. Principais equipamentos do ciclo de geração de potência mecânica: caldeira, 

turbina a vapor, condensador e bomba de água de alimentação; 

II. Equipamentos de manuseio do combustível e exaustão dos gases de escape à 

atmosfera; 

III. Equipamentos do sistema de resfriamento de água do condensador e reposição 

de água ao ciclo; 

IV. Gerador síncrono para conversão da energia mecânica em elétrica. 

 

 

 
Figura 25. Esquema simplificado de uma instalação de potência a vapor (SANTOS, 

2012). 

 

3.3.2.1. Ciclo Carnot 

 

O processo não pode ser feito para produzir Trabalho, sem que haja extração 

de Calor do processo (QL), esse fenômeno é observado na equações referentes à 

Segunda Lei. Considerando um ciclo com caldeira, turbina, condensador e bomba 

de água de alimentação, a remoção de calor é no condensador do vapor que é 

exausto da turbina. 
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O ciclo de Carnot é um ciclo reversível composto de 4 processos: 2 processos 

isotérmicos e 2 processos adiabáticos (Q=0) (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

 
Figura 26. Exemplo de um ciclo de Carnot e diagrama T-S (TERMODINÂMICA V-40, 

2015). 

No diagrama temperatura x entropia do vapor d'água, um hipotético ciclo de 

Carnot considera as transformações e a intenção de ter maior eficiência possível 

(TERMODINÂMICA V-40, 2015). 

As etapas do ciclo: 

2–3: expansão isotérmica (calor da queima do combustível) 

3–4: expansão adiabática (trabalho fornecido pela turbina) 

4–1: compressão isotérmica (calor trocado no condensador) 

1–2: compressão adiabática (trabalho fornecido à bomba) 

Grandezas: 

TQ = T2 = T3 (temperatura da fonte quente) 

TF = T4 = T1 (temperatura da fonte fria) 

A eficiência de Carnot depende das temperaturas dos reservatórios térmicos 

(segunda Lei da termodinâmica), Então a eficiência é determinada pela equação 

(TERMODINÂMICA V-40, 2015). 

 

                                                                                                                (31) 

 

De acordo com a equação é possível inferir que a eficiência aumenta se a 

temperatura de entrada aumentar (TF) ou se a temperatura do exausto diminui (TQ). 

O ciclo de Carnot é uma situação ideal. Processos reais não são isotérmicos ou 

adiabáticos perfeitos. O trecho da turbina (3–4) teria água e vapor, o que reduziria 
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sua vida útil e eficiência mecânica. Seria também difícil uma bomba (trecho 1–2) 

para operar com água e vapor ao mesmo tempo. Devido a diferenças relativamente 

pequenas de temperatura na região de vapor saturado, a eficiência não seria boa 

(TERMODINÂMICA V-40, 2015). 

 

3.3.2.2. Modelagem do ciclo Rankine  

 

Para representar uma unidade motora simples a vapor, o ciclo Rankine é o mais 

adequado, pois se assemelha ao processo real, o ciclo de potência que utiliza a 

queima de um combustível em uma caldeira como fonte de energia (LORA & 

NASCIMENTO, 2004).. 

A modelagem envolve as seguintes equações: 

 Conservação da massa; 

 Primeira lei da termodinâmica (Principio de conservação da energia); 

 Segunda lei da termodinâmica;  

 Propriedades do fluido; 

Condições de contorno 

 Perda de energia por calor entre os componentes e o meio ambiente é 

desprezada; 

 Os efeitos da energia cinética e potencial são ignoradas; 

 Cada componente opera em regime permanente; 

 Cada componente é um volume de controle; 

 Todos os processos são internamente reversíveis; 

Não existe perda de pressão (condensador, caldeira, tubulações, etc). 

A equação da primeira lei da termodinâmica, considerando as condições acima, é 

dada por: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

                                                                                    (32) 

 
Nesta equação, os índices ‘vc’, ‘e’ e ‘s’ significam o volume de controle, entrada e 

saída, respectivamente(LORA & NASCIMENTO, 2004). 

Se aplicarmos a equação (32) para cada componente, resulta as seguintes 

equações: 
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Para a turbina a vapor: 

 

                                                                                                                 (33) 

 

Para o condensador: 

 

                                                                                                                     (34) 

 
Para a bomba: 

 

                                                                                                            (35) 

 
Para a caldeira: 

 

                                                                                                            (36) 

 
O trabalho do ciclo calcula-se como: 

 

                                                                                                   (37) 

 
Para o ciclo a eficiência é determinada a partir de: 

 

                                                                                 (38)  

                                                                                 
(LORA & NASCIMENTO, 2004). 

 

Eficiência do processo de geração de energia elétrica pela Primeira lei da 

termodinâmica (MACIEL, 2004). 

1. Eficiência do ciclo Rankine 

Para um ciclo de geração de energia elétrica a partir de fonte térmica, a 

eficiência ( ), é definida como:  

 

                                                                            (40) 
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Ou  

 

                                                                                              (41) 

 
2. Eficiência da Caldeira 

A eficiência da caldeira ( ) é calculada da seguinte forma (MACIEL, 2004): 

 

                                                                                         (42) 

 
Onde: 

 : taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho na caldeira, ou seja, a 

taxa de energia transferida pelo combustível para o fluido de trabalho no gerador de 

vapor. 

o : potência líquida convertida em energia elétrica, 

ou seja, a potência gerada pelas turbinas descontada da potência 

consumida nos processos de bombeamento.  

o : vazão mássica do combustível utilizado  

o PCI: poder calorífico inferior.  

3. Eficiência global do sistema 

A eficiência global do ciclo de geração termelétrica é dada pelo produto da eficiência 

do ciclo pela respectiva da caldeira (MACIEL, 2004). 

 

                                                                                                       (43) 

 

4. Eficiência da turbina  

Considerando-se a turbina adiabática, sua eficiência pela Primeira Lei é dada 

pela razão entre o trabalho específico real (w
real

) e o trabalho hipotético que seria 

realizado em um processo isoentrópico (w
ideal

), (MACIEL, 2004): 
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                                                                                                      (44) 

 
5. Eficiência da bomba de alta pressão 

Considerando-se a bomba adiabática, pode ser calculada pela equação, o trabalho 

ideal é calculado considerando processo isoentrópico (MACIEL, 2004):  

 

                                                                                                      (45) 

 

3.3.2.2.1. Ciclo Rankine simples 

 

Consiste de quatro processos que ocorrem em regime permanente durante a 

passagem de um equipamento para o outro.  O ciclo é mostrado no diagrama T- S 

seguir.  

 
 

Figura 28. Diagrama T-S do ciclo Rankine simples (TERMODINÂMICA V-40, 2015).  
 

Comparando-o com o ciclo de Carnot há uma modificação, o deslocamento 

do final da condensação (ponto 1) para a linha de equilíbrio água/vapor. A bomba 

trabalha apenas com líquido e a turbina continua trabalhando com mistura de água e 

vapor, o que é uma limitação prática (TERMODINÂMICA V-40, 2015). 

 

3.3.2.2.2. Ciclo Rankine com superaquecimento 

 

A eficiência do ciclo Rankine simples aumenta com o aumento da diferença 

de temperaturas (T3 e T4). Porem com limitações, pois ao aumentadar T3, o ponto 4 
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se desloca para a esquerda, significando um aumento do teor de água na turbina, há 

limites práticos para reduzir a temperatura de condensação T4. O meio mais viável 

de melhorar o ciclo é a instalação de um dispositivo para superaquecimento na saída 

da caldeira. Então, o diagrama de fluxo anterior é modificado para o diagrama da 

Fig. (29) mostrada a seguir (TERMODINÂMICA V-40, 2015). 

 
 
Figura 29. Ciclo Rankine com superaquecimento e diagrama T-S do mesmo ciclo 
(TERMODINÂMICA V-40, 2015). 
 

Considera-se que o ciclo ocorre em regime permanente e admite que o 

estado 1 seja líquido saturado e o estado 3 seja vapor saturado ou superaquecido. 

Os processos mostrados no diagrama T - S são idealizações dos processos reais. O 

bombeamento da água (1 a 2) é modelado como um processo de compressão 

reversível e adiabático. O mesmo acontece com a expansão na turbina (3 a 4). Estes 

processos são mostrados no diagrama T-S como linhas verticais, ou seja, processos 

isoentrópicos (COSTA, WANDER, & INDRUSIAK).  

Com a entrada de vapor superaquecido na turbina, o ponto 4 é deslocado 

para a direita, aproximando-se da linha de equilíbrio vapor saturado / vapor 

superaquecido e reduzindo o teor de água no seu interior. 

Relações com entalpias nos trechos do ciclo. 

Calor fornecido pela caldeira: 

 

                                                                                                               (46) 

 

Calor cedido pelo condensador: 

 

                                                                                                               (47) 
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Trabalho fornecido pela turbina:  

 

                                                                                                                   (48) 

 

Trabalho da bomba: 

 

                                                                                                               (49) 

                                                                                      

Eficiência do ciclo: 

 

                                                                          (50) 

 

                                                                                                                                 (51) 

 

Razão de consumo de trabalho  

 

                                                                                                                           (52) 
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4. RESULTADOS PRELIMINARES  

4.1 ESTUDO DE CASO. 

 

Comparação entre duas Usinas de potência a vapor d’água, ambas operam segundo 

o ciclo de Rankine. 

Caso 1 - Ciclo Rankine com superaquecimento, Vapor que entra na turbina P= 7Mpa 

e T = 510ºC, o vapor extraído é condensado a Pressão de 147 kPa, o Processo de 

cogeração está exemplificado a seguir.  

O processo de cogeração e os principais dados como pressão, temperatura e vazão 

estão detalhados na Fig. (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Cogeração Usina Boa Vista Ltda. Fonte própria. 
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Tabela 7. Resultados dos cálculos do caso 1: 
 

Representação esquemática do Ciclo Rankine com superaquecimento e 

diagrama T-S. 

 

 

Para os cálculos foram usados as formulas mostradas na seção 3.3.2.4.  

Trabalho na bomba, Eq. (49);              

 

Calor cedido pelo condensador, Eq. (47);             

        

Calor fornecido pela caldeira, Eq. (46);                   

 

Trabalho fornecido pela turbina, Eq. (48); 

 

Eficiência do ciclo, Eq. (51); 

 

Eficiência do ciclo de Carnot, Eq.(31); 

 

Razão de consumo de trabalho, Eq. (52) 
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Considerando o Fluxo de massa 

Para a turbina a vapor, Eq. (33); 

                                                                                                                

Para o condensador, Eq. (34); 

                                                                                                            

Para a bomba, Eq. (35); 

                                                                                                                

Para a caldeira, Eq. (36); 

                                                                          

Trabalho do ciclo, Eq. (37); O trabalho do ciclo calcula-se como: 

 

                                                                                                   

(37) 

 

                                                                                                  

Eficiência térmica do ciclo, Eq. (38); 

 

Eficiência da caldeira, Eq.(42) 

 

Eficiência da turbina, Eq.(44)                                                                                                 

 

Não foi possível calcular a eficiência da bomba de alta pressão, por não ter o 

dado  

Eficiência do ciclo, Eq. () 

Eficiência global do sistema, Eq. (43) 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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Caso 2 - ciclo de Rankine ideal, vapor que entra na turbina P=3 Mpa e T=350ºC, o 

vapor extraído é condensado a Pressão de 75 kPa. (ÇENGEL & BOLES, 2013) 

Tabela r. - Representação esquemática do Ciclo Rankine Ideal e diagrama T-S. 
 

Tabela 7. Resultados dos cálculos do caso 1: 
 

 

Trabalho fornecido pela turbina, Eq. (48); 

 

Trabalho na bomba, Eq. (49);              

 

Calor cedido pelo condensador, Eq. (47);             

 

Calor fornecido pela caldeira, Eq. (46);                   

 

Eficiência do ciclo, Eq. (51); 

 

Eficiência do ciclo de Carnot, Eq.(31); 

 

Razão de consumo de trabalho, Eq. (52) 

 

Fonte: (LORA & NASCIMENTO, 2004). 
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O gráfico a seguir mostra a comparação entre o caso 1 e 2 mostrando os principais 
dados. 

 

Figura 31. Gráfico de comparação entre caso 1 e 2. Fonte própria. 

 

O caso 1 mostrou ser mais eficiente, por trabalhar com vapor superaquecido e maior 

e maior pressão, sendo que o mesmo forneceu mesmo calor a caldeira 
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5. ATIVIDADES PARA TCC2   

 

1. Implementar um método numérico descrito no TCC 1. 

2. Realizar um estudo de modelo estocástico dos subsistemas para avaliação 

das variações estatísticas dos mesmos. 

3. Aplicar o método numérico em uma situação real, no caso, fazendo o balanço 

energético e de massa na Usina Boa vista. 

4. Fazer uma análise comparativa dos resultados numéricos e experimentais da 

Usina Boa vista. 
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