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Resumo: O trabalho apresenta a avaliação do setor de geração de energia de uma industria 
sucroalcooleira e uma revisão da situação do sistema elétrico brasileiro, basicamente de origem 
hídrica, que demandou a procura de fontes alternativas para geração de energia elétrica, após o 
evento do racionamento em 2001. 
 Uma das fontes de energia é a da biomassa e especificamente o bagaço residual da 
moagem da cana-de-açúcar.Atualmente, a indústria sucroalcooleira avaliada utiliza o bagaço da 
cana-de-açúcar como fonte de energia, através do processo de cogeração, consumindo a energia 
elétrica ou térmica gerada  em seu processo produtivo, sem excedentes para comercialização. 
 Com investimentos em caldeiras de alta pressão e turbogerador de maior capacidade, 
esta agroindústria, utilizando a mesma quantidade de bagaço e o  processo de cogeração, pode 
vir a gerar excedentes de energia elétrica que seriam comercializados como fonte alternativa de 
energia. 
 Este trabalho analisa o investimento e a viabilidade técnica de geração e 
comercialização de excedentes de energia elétrica em uma indústria sucroalcooleira. Foi 
adotado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – PROINFA, como cenário de preço de 
venda de energia para verificação dos resultados. Nesse empreendimento, foi considerada a 
utilização de uma linha de crédito disponibilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social BNDES, denominada: “Programa de apoio financeiro a investimentos em 
fontes alternativas de energia elétrica no âmbito do PROINFA”. 
 Os resultados encontrados mostraram a sua viabilidade técnica, porém ao preço 
estabelecido pelo PROINFA, para energia de fonte alternativa, biomassa – bagaço de cana, o 
Valor Presente Líquido VPL, se mostrou negativo e a Taxa Interna de Retorno TIR, menor que a 
Taxa Mínima de Atratividade TMAR desejada, tornando-o inviável economicamente, 
considerado o tempo de duração normal da safra canavieira. 
Palavras-chave: Cogeração; Biomassa; Usina de açúcar; PROINFA. 
 
1. Introdução 

            Conforme o Balanço Energético Nacional (2003), o Brasil tem predominância energética 
de origem hídrica. Segundo Pires et al (2001), as bacias hídricas apresentam características de 
grande diversidade pluviométrica, onde a coordenação de operação é a forma mais adequada para 
otimizar o funcionamento do sistema elétrico, caso os investimentos em usinas hidrelétricas 
acompanhassem o crescimento projetado da demanda e as reservas de cada usina fossem 
utilizadas com base em um modelo probabilístico para garantir níveis ótimos de utilização, o 
risco de déficit de energia tenderia a se manter em níveis irrisórios. 

 Segundo a Federação das Indústrias de São Paulo FIESP/CIESP (2001), O Processo de 
reforma no setor elétrico foi iniciado pela Lei das Concessões dos Serviços Públicos (Lei 8987) e 
pela Lei 9074/95, que deram oportunidade para o setor privado se engajarem no processo de 
geração e distribuição de energia elétrica.  
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 Entretanto por diversos fatores, principalmente por falta de investimentos, a capacidade de 
atendimento foi se mostrando limitada até chegarmos à crise de 2001. Conti (2004) publicou 
relatório dizendo ser necessário 20 bilhões de reais, anuais, entre 2003 e 2012, em investimentos 
no setor elétrico, para que este não seja o gargalo ao desenvolvimento econômico do país. Já 
Moraes (2004) cita o aumento do consumo  em setembro de 2004, como sinalizador de nova crise 
no setor elétrico, causada por falta de investimentos. 
 Existe um potencial expressivo para a geração de energia elétrica com resíduos da 
indústria sucroalcooleira. Com a procura de fontes alternativas para geração de energia elétrica 
PROINFA (2002), percebeu-se neste setor um potencial até então pouco explorado, que é a 
cogeração de energia elétrica através da queima do bagaço de cana (biomassa) e posterior venda 
de excedentes às concessionárias, aproveitando-se melhor os recursos disponíveis. 

 .Nogueira et al (1997), define a cogeração como produção combinada de calor útil e 
energia elétrica a partir de uma única fonte de calor. Segundo Olivério et al (1987), para se obter 
maiores excedentes de bagaço, é necessário empregar equipamentos mais eficientes, a fim de 
reduzir as perdas. Coelho et al (1994), cita que, a maior eficiência na cogeração de eletricidade no 
setor sucroalcooleiro, pode ser obtida em curto prazo, através de técnicas de conservação de 
energia no processo de produção de açúcar e álcool e modificações no ciclo de vapor, com 
elevação na pressão das cadeiras. 

 . Neste panorama, o setor da cana tem uma situação peculiar, pois os sistemas de vapor de 
muitas usinas, construídas para o PROALCOOL, estão no fim da vida útil. Assim, num período 
de poucos anos muitas irão se reequipar optando entre: i) manter a tecnologia atual e operar em 
longo prazo com baixa eficiência energética, ou ii ) instalar sistemas mais eficientes e expandir 
para um novo ramo de negócio, o da venda de eletricidade pela utilização de parte da energia 
contida na cana-de-açúcar, que excede em muito sua demanda. 

 A importância da geração de energia elétrica com resíduos da cana-de-açúcar cresce 
muito a partir da crise do setor elétrico. Esta, de um lado, dá uma série de sinalizações positivas 
mostrando que o mercado consumidor existe. De outro lado, porém, exige algumas considerações 
sobre os novos caminhos para evitar que sinais e medidas de curto prazo tragam problemas a 
longo prazo, mesmo verificando que essa energia é competitiva a curto e longo prazo. 

 O objetivo deste trabalho é avaliar os parâmetros relativos a cogeração de energia de uma 
indústria sucroalcooleira e analisar, através de simulações, alterações no processo, visando à 
geração de excedentes de energia elétrica e com a sua comercialização, agregar ao negócio mais 
um produto, além do açúcar e álcool. 

2. Material e Métodos 

 A empresa avaliada no trabalho é uma usina de açúcar e álcool, localizada na região 
central do Estado de São Paulo. A cana-de-açúcar é proveniente de uma área cultivada de 21.000 
hectares, alcançando produtividade média de 85 toneladas por hectare. Sua capacidade instalada 
de moagem é de 7.800 toneladas/dia (1.500.000 toneladas/safra), 14.500 sacas (50kg)/dia de 
produção de açúcar e 240.000 litros/dia de produção de álcool.  

 Foram utilizados dados de cana moída, produção de bagaço, umidade e sacarose contida 
no bagaço e geração de vapor extraídos dos boletins diários da usina durante a safra 2004/2005. 

 Foram analisados o fluxograma do processo de cogeração atual e duas propostas para sua 
otimização; os custos desses investimentos e os de manutenção e depreciação para o cálculo da 
viabilidade econômica do empreendimento que estará condicionado a uma linha de 
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financiamento do BNDES denominada: Programa de Apoio Financeiro a Investimentos em 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica no Âmbito do PROINFA e a concomitante venda de 
energia elétrica excedente para a Eletrobrás em contrato PPA de 20 anos. 

2.1. Dados da cana moída e do bagaço produzido 

 Foram utilizados dados diários da safra 2004/2005, da cana moída e do bagaço produzido 
expressos em toneladas, extraídos dos boletins da usina, conforme demonstrado na Tabela 1. 
Foram 221 dias corridos de safra e 211 dias efetivos de moagem. 

Tabela 1- Dados da safra disponibilizados pela usina 

Dia da Data Moagem de Vapor Bagaço      Energia elétrica
Safra Cana Produzido contido na canaUmidade Pol Gerada Comprada

(t) (t/dia) (%) (%) (%) kWh kWh
1 29/abr/04 4471,20 2321 23,60 48,99 4,25 50000 0
2 30/abr/04 6097,38 3237 23,60 48,99 3,72 62800 0

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
219 3-dez-04 6203,94 3582 29,09 49,39 2,80 66400 144
220 4-dez-04 7105,97 4103 28,85 49,17 2,82 71000 192
221 5-dez-04 1468,91 848 27,68 48,25 2,26 38400 2064

Totais 1.393.718 739.760  13.593.560  245.255  
Média 6.605        3.271     25,47 46,54 2,77 64.424        1.162     

 

 Também consta na Tabela 1 os dados relativos ao consumo de energia elétrica, sendo que 
os registros relativos à compra de energia elétrica referem-se  à área administrativa. 

2.2. Características da planta existente 

 A usina tem uma linha de moagem de cana-de-açúcar com capacidade para 325 toneladas 
de cana por hora e em seu sistema de geração de vapor, 4 caldeiras aquatubulares de vazão total 
de 168 toneladas de vapor por hora, que atendem as turbinas a vapor, de acionamento de diversos 
equipamentos tais como: moendas, bombas e 3 turbo-geradores de potência 1.200 kW cada um, 
sendo o vapor exausto dessas turbinas, do tipo contra-pressão, a fonte térmica necessária para o 
processo de produção de açúcar e álcool. O combustível utilizado nas caldeiras é a biomassa da 
cana-de-açúcar moída. 

  A pressão do vapor gerado é de 2,06 MPa à temperatura de 573 K e a utilização no 
processo é de 0,15 MPa de pressão à temperatura de 403 K, já dessuperaquecido pela injeção de 
água pressurizada através de bicos dessuperaquecedores. Após a troca térmica no processo de 
produção de açúcar e álcool, esse vapor se condensa e então é coletado e bombeado para as 
caldeiras, como água de alimentação, na temperatura de 363 K. A usina, quando em 
funcionamento pleno, é auto-suficiente em energia na sua área industrial, não existe excedente de 
energia elétrica e o bagaço é praticamente todo consumido nesse processo. Existe uma pequena 
sobra de bagaço, que é usada para testes, paralizações momentâneas de moagem, e partida da 
usina na próxima safra, sendo que havendo eventual sobra maior que 4.000 toneladas, esse 
bagaço é comercializado, para outros segmentos que também o usam como combustível. 
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Moenda 
Cana 7.800       t/dia
Cana 325,0       t/hora Sobra de Bagaço (Kg/h) Cana Fibra Bagaço
Fibra 13,0% 2.389      7.800          13,0% 26,0%
Bagaço 26,0%
Bagaço total 84.500     Kg/h

Caldeiras 1 e 2. Caldeiras  3 e 4.
Capac. Nominal (t/h) 24 Capac. Nominal (t/h) 60
Eficiencia (%) 75 Eficiencia (%) 83
Capacidade Total (t/h) 48 Capacidade Total (t/h) 120

Temperatura d'agua alimentação (K) 363,0      363,0      
Temperatura do vapor gerado (K) 573,0      573,0      
Entalpia da água (KJ/Kg) 376,80    376,80    
Entalpia do vapor (KJ/Kg) 3.014      3.014      
Poder Calorifico médio do bagaço (KJ/Kg) 6.699      6.699      
Consumo total de Bagaço (Kg/h) 25.195    56.916    
Consumo especifico de bagaço (Kgvapor/Kgbagaço) 1,91        2,11        

Consumo total Moenda Consumo total Bombas Consumo tot al Geradores
168 (t/h) 88,9 (t/h) 11,1 (t/h) 63,0 (t/h)

2,06 Mpa

Legenda:
Potência Nominal (kW) 1104 1472 920 920 920 920 442 331 1200 1200 1200
Potência Efetiva (kW) 784 1340 688 688 688 688 324 199 1104 1104 1104
Eficiencia (%) 52% 55% 52% 52% 52% 52% 50% 30% 55% 55% 55%
Cons.especif. (Kgv/kW) 18,3 17,9 18,3 18,3 18,3 18,3 20,4 22,6 19,0 19,0 19,0

Redução de pressão Vazão de vapor (t/h) 14,4 24,0 12,6 12,6 12,6 12,6 6,6 4,5 21,0 21,0 21,0
5,0          (t/h)

0,69 MPa
55 Ce 185 Ce 55 CeR 55 CeR 55 CeR 55 CeR 40 Ce 202M W 30 860 W 30 860 W 30 860

Picador Desfibrador 1 2 3 4 Bomba de Turbo Turbo Turbo Turbo 
SD-3 COP-5 Terno Terno Terno Terno água Bomba Gerador Gerador Gerador

5,0           (t/h) Moenda Moenda Moenda Moenda Moenda Moenda Fábrica Caldeira # 1 # 2 # 3
Centrífugas Secador 

5 - P650 Cristal
1 - V750

3,0 2,0

Redução de pressão
#REF! (t/h)

0,15 MPa

Dessuperaquecedor 4             (t/h) 167 (t/h)  

Figura 1- Fluxograma do processo de cogeração existente 
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 A metodologia adotada baseou-se em cálculos a partir dos dados reais disponibilizados 
pela usina, referentes à moagem, produção de bagaço, umidade do bagaço, sacarose contida no 
bagaço e geração de vapor. O valor da energia elétrica a ser vendida, os investimentos e custos 
operacionais dos equipamentos propostos foram utilizados na análise de viabilidade econômica, 
para a determinação das taxas internas de retorno, valor presente líquido e pay-back. 

2.3. Cálculos a partir dos dados de cana moída, produção de bagaço e geração de vapor  

 Os dados da cana moída e do bagaço produzido foram utilizados para apuração da 
quantidade de bagaço e vapor a ser produzido e do Poder Calorífico Inferior (PCI) do bagaço. 

 Para os cálculos, realizou-se o balanço de massa com uso das seguintes expressões, 
segundo Hugot (1977): 

 ( )UbPbPCi 5,481242501868,4 −−⋅=                                              (1) 

Onde: 

PCi  = poder calorífico inferior 

Pb = pol do bagaço (sacarose contida no bagaço) 

Ub  = umidade do bagaço 

4,1868 =  fator de conversão de kcal em Joule 

 
( )

).(

.

PCi

hahvQv
Qb

η
−=                                                                              (2) 

Onde: 

Qb = quantidade de bagaço 

hv = entalpia do vapor em função da pressão e temperatura 

ha = entalpia da água em função da temperatura 

η  = rendimento da caldeira 

              Bc
Cm

BD ⋅=
24

                                                                                     (3) 

Onde: 

BD  = Bagaço disponível 

Cm = Cana moída por dia 

Bc  = Bagaço por cento de cana 

 Para os rendimentos das caldeiras, foram utilizados os valores declarados pelos 
fabricantes. Apurada a quantidade de bagaço disponível diariamente, na condição atual de 
funcionamento da usina, ou seja, na pressão de vapor 2,06 MPa, 573 K, simulou-se a mesma 
condição de moagem e produção de bagaço e vapor, mas operando nas situações propostas: 
planta A e planta B, onde deverá ser satisfeita a condição da disponibilidade do combustível 
necessário. 
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Moenda 
Cana 7.800       t/dia
Cana 325,0       t/h Sobra de Bagaço (Kg/h) Cana Fibra Bagaço
Fibra 13,0% 5.314      7.800        13,0% 26,0%
Bagaço 26,0%
Bagaço total 84.500     Kg/h 6,28 MPa

175,0 (t/h)

21.100 kW
Capac. Nominal (t/h) 175
Eficiencia (%) 87,1
Capacidade Total (t/h) 175

Temperatura d'agua alimentação (K) 378,0          Redução de pressão
Temperatura do vapor gerado (K) 753,0          0 (t/h)
Entalpia da água (KJ/Kg) 439,60        
Entalpia do vapor (KJ/Kg) 3.370,3       
Poder Calorifico médio do bagaço (KJ/Kg) 7.494          
Consumo total de Bagaço (Kg/h) 79.186        79,4 (t/h) 95,6 (t/h)
Consumo especifico de bagaço (Kgvapor/Kgbagaço) 2,21            

Consumo total Moenda
175 (t/h) 74,4 (t/h)

2,06 Mpa

Legenda:
Potência Nominal (kW) 1104 1472 920 920 920 920
Potência Efetiva (kW) 784 1340 688 688 688 688
Eficiencia (%) 52% 55% 52% 52% 52% 52%
Cons.especifico (Kg/kW) 15,2 15,2 15,5 15,3 15,3 15,3

Redução de pressão Vazão de vapor (t/h) 11,9 20,3 10,7 10,5 10,5 10,5
5,0          (t/h)

0,69 Mpa
55 Ce 185 Ce 55 CeR 55 CeR 55 CeR 55 CeR

Picador Desfibrador 1 2 3 4
SD-3 COP-5 Terno Terno Terno Terno

5,0           (t/h) Moenda Moenda Moenda Moenda Moenda Moenda
Centrífugas Secador 

5 - P650 Cristal
1 - V750

3,0 2,0

Redução de pressão
0,0 (t/h)

0,15 Mpa

Dessuperaquecedor 4             (t/h) 174 (t/h)  

Figura 2- Fluxograma do processo de cogeração planta B 
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2.4. Especificação das planta A e planta B 

 O estudo propõe para o sistema como equipamentos principais, a instalação de uma 
caldeira de capacidade 175 t vapor/hora e rendimento de 87,7% na operação com bagaço de 
cana ao PCI de 7494 kJ/kg, dados esses declarados pelo fabricante, gerando vapor à pressão 
de 4,12 MPa a 703 K (planta A) e 6,28 MPa a 753 K (planta B), uma turbina a vapor do tipo 
múltiplo estágio e de contra-pressão (0,15 MPa) com extração controlada (2,06 MPa) e um 
alternador de capacidade 25.000 kVA (planta A) e 31.250 kVA (planta B), que teria nos seus 
bornes de saída a potência de 16.500 kW (planta A) e 21.100 kW (planta B), de acordo com a 
disponibilidade de vapor disposta nos fluxogramas de processo de cogeração dessas plantas. 
A Figura 2 mostra o fluxograma de processo de vapor da planta B. 

 2.5. Cálculos da taxa interna de retorno TIR e do valor presente líquido VPL e Pay-
Back 

 Serão apurados a TIR e o VPL bem como o pay-back, através de planilha eletrônica 
disponibilizada pelo software Excel. 

3. Resultados  

3.1. Análise da situação atual 
 . Na Tabela 2 são apresentados os resultados do cálculo do PCI e da disponibilidade de 
bagaço, da usina na condição atual, a partir dos dados diários de moagem.  
Foram considerados os valores de entalpia, conforme Sonntag et al (1976): 
 3018 kJ/kg para o vapor na pressão de 2,06 MPa a 703 K; 
 376,8 kJ/kg para a água na temperatura de 363 K. 
 Como rendimento médio das 4 caldeiras foi considerado 80,7 %, obtido através dos 
valores declarados pelos fabricantes. 

Tabela 2- Resultados dos cálculos de PCI e disponibilidade de bagaço da planta existente 

Poder calorífico Situação atual pressão de vapor 2,06 MPa a 573 K
Dia da Data Inferior (PCI) Bagaço 
Safra Bagaço consumido produzido Sobra

(kJ/kg) (kg/h) (kg/h) (kg/h)
1 29/abr/04 7632 41480 43967 2487
2 30/abr/04 7659 57649 59958 2309

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
219 3-dez-04 7624 64086 75197 11111
220 4-dez-04 7668 72989 85420 12430
221 5-dez-04 7883 14674 16941 2267

Valor médio (kJ/kg) 8194
Valores médios (kg/h) 58381 70085 11704
Valores acumulados (t/safra) 295641 354911 59270

 

3.2. Análise da situação planta A 

 A Tabela 3 apresenta os resultados da simulação do fluxograma do processo de 
cogeração da planta atual, operando nas condições da situação da planta A para 4,12 MPa a 
703 K. 

 Foram considerados os valores de entalpia, conforme Sonntag et al (1976): 
 3278 kJ/kg para o vapor na pressão de 4,12 MPa a 703 ºC; 
  376  kJl/kg para a água na temperatura de 364 K Como rendimento da caldeira foi 
considerado 87,7 %, valor declarado pelo fabricante. 
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 Tabela 3-  Resultados da simulação com dados atuais na situação da planta A 

Poder calorífico Situação proposta pressão vapor 4,12 MPa a 703 K
Dia da Data Inferior (PCI)    Bagaço
Safra Bagaço necessário a ser produzido Sobra

(kJ/kg) (kg/h) (kg/h) (kg/h)
1 29/abr/04 7632 41919 43967 2047
2 30/abr/04 7659 58260 59958 1698

                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
219 3-dez-04 7624 64765 75197 10432
220 4-dez-04 7668 73763 85420 11657
221 5-dez-04 7883 14829 16941 2112

Valor médio (kJ/kg) 8194
Valores médios (kg/h) 59000 70085 11085
Valores acumulados (t/safra) 298774 354911 56137

 
3.3. Análise da situação planta B 

 A Tabela 4 apresenta os resultados da simulação do fluxograma do processo de 
cogeração da situação atual, operando nas condições da situação planta B para 6,28 MPa a 
753 K. 

 Foram considerados os valores de entalpia, conforme Sonntag et al (1976): 
 3370 kJ/kg para o vapor na pressão de 6,28 MPa à 753 K; 
 376 kJ/kg para a água na temperatura de 463 K. 
 Como rendimento da caldeira foi considerado 87,1 %, valor declarado pelo fabricante. 

 As expressões utilizadas foram descritas no item 2.2.1, cálculos a partir dos dados de 
cana moída produção de bagaço e geração de vapor. 

Tabela 4- Resultado da simulação da operação com dados atuais na situação planta B 

Poder calorífico Situação proposta pressão vapor 6,28 MPa a 753 K
Dia da Data Inferior (PCI)    Bagaço
Safra Bagaço necessário a ser produzido Sobra

(kJ/kg) (kg/h) (kg/h) (kg/h)
1 29/abr/04 7632 43548 43967 419
2 30/abr/04 7659 60523 59958 -566

                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
219 3-dez-04 7624 67282 75197 7915
220 4-dez-04 7668 76629 85420 8791
221 5-dez-04 7883 15406 16941 1536

Valor médio (kJ/kg) 8194
Valores médios (kg/h) 61292 70085 8793
Valores acumulados (t/safra) 310382 354911 44529

 

3.4. Custo dos investimentos 

O investimento para a planta A fica em R$ 44.550.000,00 e para a planta B R$ 49.195.000,00. 
(base março/2004) 

3.5. Balanço energético do projeto 
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Tabela 5 - Balanço energético do projeto para  safra 

Disponibilidade de bagaço e vapor Planta A Planta B
Horas de moagem safra 4.500 4.500
Moagem de cana (325 t/h) 1.465.500 t 1.465.500 t
Produção de bagaço - 26 % (84,5 t/h) 380.250 t 380.250 t
Consumo de bagaço para geração de vapor 339.300 t 357.750 t
(planta A 75,4 t/h; planta B 79,1 t/h)
Sobra de bagaço (planta A 9 t/h; planta B 5 t/h) 40.500 t 22.500 t
Consumo de bagaço , quando das paradas de moagem 8.100 t 4.500 t
durante a safra (20 % da sobra)
Sobra líquida de bagaço (estoque de passagem) 32.400 t 18.000 t

Potência elétrica na safra
Potência instalada 16,5 MW 21,1 MW
Potência de consumo próprio 3,850 MW 4,100 MW
Potência excedente 12,650 MW 17,000 MW

Cogeração comercial excedente
Total de safra (12,65 MW X 4.500 h; 17,0 MW X 4.500 h) 56.925 MWh 76.500 MWh  

 Ainda pela análise dos dados das Tabelas 1, 2, 3 e 4, verifica-se que, durante a safra 
2004/2005 e até o seu final no dia 5 de dezembro, com 221 dias corridos de safra e 211 
efetivos, foram gerados 354.911 t de bagaço em 5.064 horas de operação, quando pela 
situação proposta na Tabela 5 deveriam ter sido produzidos 380.250 t de bagaço em 4.500 
horas de operação, logo não se atingiria o potencial de venda de energia elétrica de 76.500 
MWh, verificou-se, porém, que a média do PCI do bagaço produzido foi maior (8193 kJ/kg) 
que o valor considerado no balanço energético (7494 kJ/kg) e então pela expressão: 
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.
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hahvQv
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η
−=                                                                        (2) 

 E conhecendo-se, conforme informações do fabricante, de que a turbina TME 35000, 
especificada para a planta A, requer 165 t de vapor para disponibilizar potência de 15,6 MW e 
146 t de vapor para potência de 13,9 MW e de que, para a turbina TME 25000, especificada 
para a planta B, as potências disponibilizadas para as mesmas quantidades de vapor são 
respectivamente, 20,1 e 17,9 MW (as curvas de potência dessas turbinas estão plotadas na 
Figura 3), pode-se afirmar que: 
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Figura 3 – Curvas de potência elétrica das turbinas. 
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 Para a planta A, considerou-se duas as situações, A1 e A2: 
 Situação A1 - Considerando-se a média de bagaço de 59.000 kg/h, expressa na Tabela 
3, através da expressão (2), obtém-se 146 t de vapor/h e potência elétrica de 13.900 kW pela 
curva de potência da turbina. Deduzindo-se a potência de consumo próprio de 3.850 kW, 
obtém-se  energia elétrica excedente de 50.893 MWh no montante de 5064 h de operação; 
 Situação A2- Considerando-se um estoque de bagaço de 4.000 t para a próxima safra 
(a usina comercializa seu excedente de bagaço até o mínimo de 4.000 t), deduzido da 
produção total de bagaço 354.911 t, também expresso na Tabela 2, têm-se disponível como 
combustível a média de 69,3 t/h de onde é possível obter-se 165 t de vapor/h e potência 
elétrica de 15.600 kW. Também deduzindo-se os 3.850 kW de consumo próprio, obtém-se 
energia elétrica excedente de 59.502 MWh durante a safra. 
 Para a planta B, considerou-se duas as situações, B1 e B2: 
 Situação B1 - Para a média  horária de 61.292 kg de bagaço, expresso na Tabela 4, e 
usando-se a mesma metodologia das situações anteriores, a potência elétrica disponível será 
de 17.900 kW e a excedente 13.800 kW, sendo que em 5.064 h de operação a energia 
excedente será 69.883 MWh; 
 Situação B2 - Na mesma consideração da situação A2, com estoque de passagem para 
a próxima safra de 4.000 t de bagaço, obtém-se a potência elétrica de 20.100 kW e deduzindo-
se o consumo próprio de 4.100 kW, resulta em 81.024 MWh de energia excedente.A Tabela 6 
resume as situações propostas 
Tabela 6 - Resumo das situações criadas em alternativa ao Balanço energético do projeto  

situações potência gerada potência consumida potência excedente energia excedente
A 16,50 MW 3,85 MW 12,65 MW 56.925 MWh
A1 13,90 MW 3,85 MW 10,05 MW 50.893 MWh
A2 15,60 MW 3,85 MW 11,75 MW 59.502 MWh
B 21,10 MW 4,10 MW 17,00 MW 76.500 MWh
B1 17,90 MW 4,10 MW 13,80 MW 69.883 MWh
B2 20,10 MW 4,10 MW 16,00 MW 81.064 MWh  

3.6. Taxa Interna de Retorno TIR, Valor Presente Líquido VPL e Pay-Back 

 Os cálculos da condição de pagamento do projeto (fluxo de caixa) apresentaram como 
resultado, para a planta A, que ao preço de venda de R$ 93,77 por MWh, com montante de 
energia vendida de 56.925 MWh e investimentos de R$ 44.550.000,00 financiados na 
condição do BNDES pelo programa PROINFA que: i) O VPL (Valor Presente Líquido) à 
TMAR (Taxa Mínima de Atratividade) de 15 % a.a., se mostrou negativo em R$ 
6.016.730,00; ii) Para a TIR (Taxa Interna de Retorno) 7,00%; iii) O Pay-Back se dá em 16 
anos. Pelos resultados encontrados na análise da planta A, o investimento é inviável, já que a 
TIR (7,00% a.a.), é bem aquém da TMAR (15% a.a.), além de que o período de retorno do 
investimento (Pay-Back) é muito longo (dezesseis anos), e tudo isso se reflete no valor 
negativo do Valor Presente Líquido em R$ 6.016.730,00. 

 Simulando-se na planilha eletrônica de cálculo Excel, se encontrou o valor de R$ 
121,25 por MWh para o preço de venda da energia, onde que para a mesma quantidade de 
energia vendida, o VPL se apresentou positivo em R$ 1.460,00 (TMAR de 15 % a.a.). Nessa 
situação a TIR se apresenta a 15,3 % a.a. e o Pay-Back em 11 anos (planta A, alternativa 
situação A*). 

 Para a condição de projeto da planta B, os cálculos da condição de pagamento do 
projeto (fluxo de caixa), apresentaram como resultado, para o preço de venda de R$ 93,77 por 
MWh, com montante de energia vendida de 76.500 MWh e investimentos de R$ 
49.195.000,00 financiados na condição do BNDES pelo programa PROINFA: i) VPL (Valor 
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Presente Líquido) à Taxa Mínima de Atratividade de 15 % a.a., negativo em R$ 1.513.150,00; 
ii) TIR (Taxa Interna de Retorno) 13,40%; iii)- Pay-Back se dá em 13 anos. Logo, o 
investimento se torna inviável, pelo valor negativo do VPL e pela porcentagem da TIR 
(13,40%), que é menor que a TMAR (15,00%). 

 Simulando-se na planilha eletrônica de cálculo Excel, encontrou-se o valor de R$ 
99,55 por MWh para o preço de venda,  para o mesmo montante de energia excedente, de 
forma que o VPL se apresente positivo em R$ 7.240,00 (TMAR de 15 % a.a.), que é a 
proposta alternativa situação B*. Nessa situação a TIR se apresenta 15,3 % a.a. e o Pay-Back 
em 11 anos. A variação percentual do preço do MWh foi positiva em 6,16 %. 

 Comparando os resultados obtidos nas alternativas propostas situações A* e B*, é 
nítido que o valor da TIR e do Pay-Back são iguais, contudo o VPL em B* (R$ 7.240,00) é 
395,89 % maior ao de A* (R$ 1.460,00), enquanto a diferença no montante a ser investido é 
de apenas 10,43 % (R$ 44.550.000,00 em A* e R$ 49.195.000,00 em B*). Portanto a situação 
B* é mais viável aos olhos do investidor. 

 Na comparação das situações da planta A com as da planta B, é vital salientar que o 
que as distingue é o valor do investimento do projeto (R$ 44.550.000,00 para a planta A e R$ 
49.195.000,00 para a planta B), o que acarreta uma diferença de 10,43%. Contudo há também 
diferenças intragrupos, que fazem com que ocorram variações da TIR, do VPL e do Pay-
Back. Essas variações são resultantes da variação das variáveis energia excedente e preço de 
venda, sendo uma ligada a análise técnica do projeto e a outra ao preço de venda. A Tabela 7 
resume as condições da TIR, VPL e Pay-Back para as situações discutidas. 

Tabela 7 – Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e Tempo de Retorno do 
Investimento (Pay-Back) das situações propostas. 

situações energia excedente MWh preço de venda (R$/MWh) TIR a.a. VPL (R$) pay-back (anos)
A 56.925 93,77 7,00% (6.016.730,00) 16
A* 56.925 121,25* 15,30% 1.460,00 11
A1 50.893 93,77 4,20% (8.009.900,00) 18
A2 59.502 93,77 8,50% (4.954.890,00) 16
B 76.500 93,77 13,40% (1.513.150,00) 13
B* 76.500 99,55* 15,30% 7.240,00 11
B1 69.883 93,77 10,80% (3.640,07) 14
B2 81.064 93,77 15,40% 44.180,00 11  

 Conforme os resultados obtidos acima, é perceptível que as situações classificadas 
como situações da planta B têm uma performance superior às da planta A. É preciso frisar 
também, que o único cenário onde uma situação da planta A teve resultado satisfatório 
(situação A*), ocorreu devido a simulação, buscando o ponto de equilíbrio econômico do 
projeto, com elevação do preço de venda em 29,31 %. Logo, as situações da planta B, 
conseguiram desempenho melhor, devido à maior oferta de energia excedente. 

4.Conclusões 

 No período estudado (safra 2004/2005), para as duas propostas de otimização do 
processo de cogeração, obteve-se bagaço de cana nas quantidades necessárias para atender a 
demanda requerida.         

            A potência elétrica líquida excedente para a planta A mostrou-se 12,65 MW e para a 
planta B 17,00 MW, para a mesma quantidade de vapor consumida no turbogerador, 
mostrando a maior eficiência energética da planta B, na pressão de 6,28 MPa e temperatura de 
753 K. 

 Desejou-se obter, nos resultados, das análises econômica financeira das plantas A e B, 
Valor Presente Líquido positivo, com base na Taxa Mínima de Atratividade de 15% a.a., 
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condicionando a viabilidade do projeto da planta A, somente com o preço de venda da energia 
à R$ 121,25/MWh (situação A*). Já na simulação para a planta B, obteve-se o valor de R$ 
99,55/Mwh  (situação B*) para a venda de energia excedente. Comparando-se os resultados 
obtidos nessas duas alternativas, os valores da TIR e o Pay-Back, mostraram-se iguais, 
contudo o VPL na situação B*, mostrou-se R$ 7.240,00 e 395 % maior que o VPL da situação 
A* R$ 1.460,00, enquanto que a diferença no montante investido foi de apenas 10,43 % (R$ 
49.195.000,00 para B* e R$ 44.550.000,00 para A*), tornando a situação B* mais atrativa 
para o investidor. 

 Conforme os resultados obtidos, mostrou-se perceptível que as situações classificadas 
como situações da planta B, tem uma performance superior às da planta A. É preciso frisar 
também que o único cenário onde uma situação da planta A teve resultado satisfatório 
(situação A*), ocorreu devido à simulação efetuada, buscando o ponto de equilíbrio 
econômico do projeto, com elevação do preço de venda em 29,31 %. Logo, as situações da 
planta B, conseguiram desempenho melhor, devido à maior oferta de energia excedente, como 
a situação B2, que obteve a maior TIR (15,40 %) e o maior VPL (R$ 44.180,00) de todo rol 
de propostas sugeridas, mas que pode ser considerada atípica, pois foi conseguida em função 
do alongamento da safra canavieira em 2004, em conseqüência das chuvas em excesso nos 
meses de maio e junho do mesmo ano. 

 Os resultados obtidos permitem concluir que a otimização do processo de cogeração 
da usina é viável sob o aspecto técnico, contudo do ponto de vista econômico-financeiro, 
deve-se considerar a perspectiva de que a energia elétrica possa ter preços maiores, após a 
regulamentação completa do novo sistema elétrico brasileiro. 
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