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RESUMO 
 
 

A importância de uma mudança nas diretrizes ambientais do modelo energético 
nacional se verifica nos constantes esforços em aderir a fontes mais limpas de 
energia. A inconstância das fontes convencionais também foi um alerta para a 
urgência de se encontrar alternativas que pudessem oferecer maior segurança ao 
sistema elétrico. Com intensa atividade, o setor sucroalcooleiro percebe-se em um 
contexto vantajoso para a produção de bioeletricidade, produto que se tornou uma 
das principais apostas do setor elétrico em complementaridade à geração de energia 
tradicionalmente hidrelétrica. A tecnologia de cogeração promove a união da 
propriedade de geração de dois ou mais energéticos a partir de um único 
combustível e da viabilidade de aproveitamento de biocombustíveis como a 
biomassa de cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica, e sua 
apresentação vale-se de interesse primordial para o ingresso no tema proposto, a 
cogeração como tecnologia de geração de bioeletricidade no setor sucroenergético. 
 
 
Palavras-chave: Cogeração; Bioeletricidade; Sucroenergética; Biomassa; Cana-de-
açúcar. 
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ABSTRACT 
 
 

The importance of a change in the environmental guidelines of the national energy 
model stems from constant efforts to adhere to cleaner sources of energy. The 
inconstancy of the conventional sources also alerted the urgency to find alternatives 
that could offer greater security to the electrical system. With intense activity, the 
sugar and alcohol industry is perceived in an advantageous context for the 
production of bioelectricity, a product that has become one of the main bets of the 
electric sector in complementarity to the generation of energy traditionally 
hydroelectric. The cogeneration technology promotes the union of the generation 
property of two or more energy sources from a single fuel and the feasibility of using 
biofuels as the biomass of sugarcane for the production of electric energy, and it is of 
primary interest to join the proposed theme, the cogeneration as a technology for the 
generation of bioelectricity in the sugar-energy sector. 
 
 
Key-words: Cogeneration; Bioelectricity; Sugar-energy; Biomass; Sugarcane. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios, o uso de energia, ainda que em suas formas mais 

simples, está presente no cotidiano. O uso dos combustíveis fósseis proporcionou 

um grande salto na evolução da humanidade e na geração de eletricidade. 

Entretanto, a exploração excessiva iniciou um alerta quanto ao esgotamento desta 

fonte e também quanto aos enormes danos causados ao meio ambiente devido a 

sua liberação de gases com alto teor tóxico na atmosfera, destacando a importância 

da mudança do modelo energético então utilizado para um novo modelo baseado 

em energias renováveis e de baixo impacto ambiental. 

A matriz energética brasileira, representada em maior parte pela geração 

hídrica, uma fonte renovável e não poluente em seu processo gerador, sofre com o 

chamado “período seco” devido à dinâmica do regime de chuvas, que provoca a 

baixa do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, ocasionando variabilidade 

de sua capacidadegeradora. Neste período, usinas termelétricas atuam como 

complemento para garantir o atendimento à demanda, mas devido ao alto custo dos 

combustíveis fósseis, os custos de produção tornam-se também elevados, causando 

o aumento do preço da energiae da emissão de poluentes. 

Novas políticas ambientais priorizaram a busca por fontes renováveis, 

eficientes e menos nocivas ao meio em alternativa às fontes convencionais, que 

pudessem agregar maior segurança ao sistema elétrico. Os biocombustíveis 

começaram a obter visibilidade, principalmente em razão de sua abundância e 

acessibilidade, em sua maioria no setor agroindustrial, um dos setores de maior 

potencial produtor do país, sendo considerados uma das grandes apostas do novo 

planejamento energético mundial. 

A produção de açúcar e etanol demanda elevado consumo de energia térmica 

e elétrica, fato este que direcionou esforços em busca de soluções para reduzir, no 

processo em geral, as despesas relacionadas. No entanto, o grande volume de 

bagaço de cana oriundo da intensa atividade das usinas sucroalcooleiras era, 

inicialmente, aproveitado somente para atender às demandas de calor do processo 

produtivo através da sua queima em caldeiras. Seria o uso do bagaço de cana como 

biocombustível para cogeração uma solução para viabilizar a autoprodução também 
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de energia elétrica nestas usinas, bem como para a produção de bioeletricidade 

complementar à geração hidrelétrica? 

O objetivo geral deste trabalho é trazer uma revisão de literatura sobre a 

tecnologia de cogeração e expor seu detalhamento técnico, incluindo o arranjo de 

uma planta, os equipamentos que o compõem e o seu funcionamento, além de 

evidenciar o uso da biomassa de bagaço de cana-de-açúcar como recurso para 

autoproduzirenergias térmica e elétrica em usinas do setor sucroalcooleiro e como 

uma alternativa para a diversificação da matriz energética através da sua 

contribuição na produção de bioeletricidade. Para isto, serão apresentados três 

capítulos de acordo com os seguintes objetivos específicos: 

 

 Apresentar o histórico da cogeração e abordar a sua inserção no setor 

sucroalcooleiro e no cenário energético brasileiro; 

 

 Discorrer sobre a biomassa de cana-de-açúcar como fonte combustível 

alternativa para produção de energia e a sua participação na matriz 

energética brasileira; 

 

 Descrever a definição e os conceitos técnicos acerca da cogeração 

edetalhar o funcionamento do processo de cogeração em usinas de 

produção de açúcar e etanol. 

 

Seu desenvolvimento teve como base um levantamento da literatura 

disponível, sobretudo monografias, dissertações e teses. No primeiro capítulo, serão 

mostradas informações sobre o histórico da cogeração, sua introdução no setor 

sucroalcooleiro e sua colaboração na matriz energética brasileira. No segundo 

capítulo, será tratada a condição da biomassa proveniente do bagaço da cana-de-

açúcar comofonte combustível alternativa de grande potencial para a geração de 

energia e sua ascensão como contribuinte na geração de energia do país. No 

terceiro e último capítulo, serão discorridos os aspectos técnicos dos sistemas de 

cogeração como ciclos termodinâmicos e detalhamento estrutural de uma planta, 

incluindo o arranjo dos seus elementos e o funcionamento do processo. 
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1 COGERAÇÃO: ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O conceito de cogeração está relacionado à geração combinada de 

eletricidade e calor útil a partir de uma mesma fonte primária. Entender sua história, 

requer compreender a origem desta prática, que pode ser associada aos primórdios 

da utilização do calor como forma de energia para a produção de vapor aproveitável 

e trabalho mecânico, culminando no surgimento das primeiras máquinas térmicas 

motrizes e sua evolução. 

A primeira máquina a explorar o vapor como força motriz de que se tem 

conhecimento, chamada de “Máquina de Heron”, foi idealizada pelo matemático 

Heron de Alexandria ainda no século I (SANTIAGO, 2012). Também chamada de 

“eolípila”, a máquina, ilustrada na Figura 1, consistia em uma esfera abastecida com 

água que, ao ser aquecida, gerava vapor. Este, ao ser expelido por tubos curvados, 

induzia a esfera a um movimento giratório. O dispositivo de Heron não era capaz de 

produzir grandes quantidades de energia mecânica e sem nenhuma aplicação 

prática aparente na época, limitou-se ao entretenimento. 

 

Figura 1 – Eolípila de Heron 

 

Fonte: PEREIRA (2010) 

 

Após mais de 1600 anos e experimentos de pouca relevância, o contexto 

acerca da utilidade do vapor começou enfim a mudar. Em 1690, o físico francês 

Denis Papin usou vapor para impulsionar um mecanismo composto por um êmbolo e 
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um cilindro, concebendo assim, a considerada primeira efetiva máquina térmica da 

história (UMEZAWA, 2013, p.1). O trabalho de Papin foi uma das referências para o 

engenheiro militar Thomas Savery que em 1698, com o objetivo de drenar poços de 

minas de carvão inundadas, criou um modelo rudimentar de motor a vapor para 

bombear para fora a água do fundo. Foi então que, em 1712, ao aperfeiçoar a 

máquina de Savery, o mecânico Thomas Newcomen deu origem ao “Motor de 

Newcomen”, o primeiro tipo de motor a vapor capaz de realizar trabalho em grande 

escala. Uma ilustração do motor de Newcomen é apresentada na Figura 2.  

 

Figura 2 – Motor de Newcomen 

 

Fonte: DELGADO (2015) 

 

Conforme explicou Filho (2002, p.1), 

 

“O motor de Newcomen era composto de uma viga horizontal semelhante a 
uma gangorra, da qual pendiam dois êmbolos, um em cada extremidade. 
Um êmbolo permanecia no interior de um cilindro que, ao admitir o vapor, 
era forçado para cima, acarretando a decida da outra extremidade. Ao 
receber um jato de água fria, o vapor se condensava e o vácuo criado 
sugava o êmbolo de novo para baixo. Isto elevava o outro extremo da viga, 
que se ligava ao êmbolo de uma bomba na mina. Assim fez combinar o 
pistão como um meio de aproveitar tanto a expansão do vapor, na subida, 
com o vácuo repentino devido à condensação do vapor, na descida”. 

 

O modelo de Newcomen, embora muito difundido, tendo sido amplamente 

utilizado em toda a Europa, sofria perdas de calor contínuas devido ao resfriamento 
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do vapor dentro do cilindro, que levava ao resfriamento desnecessário de toda a 

máquina causando um alto consumo de carvão e um baixo rendimento. No fim do 

século XVIII, o matemático e engenheiro James Watt ao estudar uma máquina de 

Newcomen buscando uma forma de aumentar sua eficiência, projetou uma câmara 

de condensação externa que permitia manter a temperatura baixa em seu interior 

sem causar o arrefecimento do restante do equipamento (GONÇALVES, 2014). Esta 

modificação eliminava as perdas de calor e solucionava a questão do desperdício de 

combustível.  

Com as melhorias realizadas por Watt, o novo modelo chamado de “Motor a 

Vapor de Watt” tornou-se economicamente viável e proporcionou grandes avanços 

no aproveitamento do vapor como forma de energia para a produção de trabalho, 

sendo visto por muitos como a base da Revolução Industrial. Um modelo de Motor a 

Vapor de Watt é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 3 – Motor a vapor de Watt 

 

Fonte: PEREZ (2004) 

 

A invenção da máquina a vapor ou motor a vapor foi certamente uma das 

mais importantes contribuições para o início e progresso da era industrial, assim 

como para a cogeração na forma como é empregada hoje. Segundo Balestieri 

(2002, p.24), “o início do desenvolvimento moderno da prática de cogeração situa-se 

em meados de 1870, realizado por máquinas a vapor de eixo alternativo acopladas a 

geradores elétricos”. Mas ainda conforme o mesmo, nesta oportunidade, a 

cogeração estava intimamente ligada ao aquecimento de ambientes, o que teria 

favorecido a difusão da tecnologia. 
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Como mencionou Innocente (2011, p.8 e 9; apud GRIMONI, et al., 2004) “o 

uso do carvão como combustível nas máquinas a vapor foi a primeira forma de 

conversão de combustíveis fósseis em energia”. Mais tarde, o petróleo e o gás 

natural também passaram a ser utilizados, dando início ao desenvolvimento da 

exploração de fontes de petróleo e à eclosão da economia de energia fóssil (carvão, 

petróleo e gás natural). 

Através da queima de carvão, era possível produzir vapor para processos de 

aquecimento, bem como para movimentar turbinas que, por sua vez, acionavam os 

geradores de energia. A central de Pearl Street Station, localizada em Manhattan, na 

cidade de Nova Iorque, foi provavelmente a primeira aplicação deste princípio. 

Projetada por Thomas Edison, a central entrou em funcionamento em 1882 e 

produzia vapor, direcionado para indústrias e edifícios próximos, e eletricidade, 

então utilizada principalmente para iluminação pública (NORTHWEST CHP TAP, 

2017). 

Com um maior propósito de geração de energia térmica, a implantação de 

sistemas de cogeração se fortaleceu, especialmente em países de clima 

predominantemente frio. Contudo, como citou Neto (2001, p.69), no início do século 

XX “[...] ainda era raro o fornecimento de energia elétrica através de grandes 

centrais, o que obrigava os médios e grandes consumidores a instalarem o seu 

próprio sistema de geração”, levando grande parte das indústrias a produzir sua 

própria energia elétrica. Neste período, estima-se que nos Estados Unidos, 58% da 

energia produzida localmente em plantas industriais, era produzida a partir de 

cogeração (SILVA & MENDONÇA, 2003, p.6). 

Entretanto, com o avanço das tecnologias, os conceitos e técnicas de geração 

das grandes concessionárias de energia elétrica progrediram, garantindo maior 

confiabilidade e disponibilidade, além de melhores condições econômicas de 

geração, transmissão e distribuição de eletricidade. A economia de escala em 

conjunto com a abundância e o decorrente baixo valor dos combustíveis fósseis, 

contribuíram para que muitas indústrias começassem a comprar energia ao invés de 

produzi-la e a cogeração perdesse mercado e tivesse seu emprego restrito a casos 

específicos (OLIVEIRA, 2013, p.5 e 6; apud TOLMASQUIM, et al., 1999). 

Em 1973, os Estados Unidos e países europeus que declararam apoio a 

Israel na Guerra do Yom Kippur contra Egito e Síria. Motivados pelo seu 
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posicionamento, as nações árabes pertencentes a OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) decidiram então embargar o fornecimento de petróleo. 

Essa medida levou a uma severa restrição desta fonte nos Estados Unidos e na 

Europa até 1974, desestabilizando as economias dos países dependentes das 

nações centrais como Brasil, México, Argentina, entre outros, provocando um 

aumento exponencial no preço dos barris, como mostrado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Preço do barril de petróleo 

 

Fonte: LOBO (2013) 

 

Em 1979, a paralisação da produção petrolífera do Irã, consequência da 

Revolução Islâmica, provoca a segunda crise do petróleo (IPEA, 2010). O preço do 

barril novamente explode, ainda como mostra a Tabela 1, permanecendo elevado 

durante um longo período. A produção de energia através de fontes derivadas do 

petróleo tornou-se mais cara, resultando em um aumento substancial também no 

preço de comercialização.  

Diante da incerteza de abastecimento e do elevado custo de aquisição de 

energia, identificou-se uma grande necessidade de buscar novas soluções que 

atendessem às necessidades energéticas. Ademais, a consciência acerca da 

finitude das fontes fósseis e de sua exploração excessiva, aliada à preocupação com 

a elevada emissão de poluentes, fundamentaram um novo contexto de 

racionalização das fontes energéticas onde, como afirmaram Silva e Mendonça 

(2003, p.6), “[...] sistemas de produção de energia eficientes que utilizassem 

combustíveis alternativos tornaram-se de grande importância, dando início a uma 

revitalização da cogeração”. 
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1.2 DESENVOLVIMENTO DA COGERAÇÃO NO BRASIL 

 

O progressivo consumo de energia elétrica e exigência de qualidade no 

fornecimento que acompanha o crescimento econômico, justificado pela ausência de 

medidas de racionalização, passaram a requerer das grandes centrais novas 

condições de operação para garantir o abastecimento das redes. A Tabela 2 traz o 

histórico anual do consumo nacional de energia elétrica, do ano de 1995 ao ano de 

2016, publicado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), através do qual é 

possível verificar esta proporção. 

 

Tabela 2 – Consumo anual de energia elétrica  

 

Fonte: EPE (2017) 

 

As hidrelétricas, que apesar de seu grande potencial gerador e da utilização 

do fluxo das águas como combustível, sendo este, teoricamente, limpo e renovável, 

deixaram de apresentar um fator de disponibilidade realmente seguro. A 

predominância deste tipo de geração acabou criando uma explícita dependência 

com o regime hídrico do país. Como relatou Lobo (2013, p.7), “[...] nos períodos mais 

críticos de ausência de chuvas, os reservatórios existentes passaram a ser 

comprometidos e usinas termelétricas precisaram ser acionadas para complementar 

a geração”, encarecendo a energia que chega ao consumidor e emitindo um grande 

volume de gases poluentes à atmosfera, devido à utilização, em sua maioria, de 

combustíveis fósseis. Não obstante, em face dos impactos socioambientais 

causados pelo alagamento de grandes áreas destinadas a construção destes 

reservatórios, as usinas hidrelétricas mais novas passaram a ser construídas a fio 

d’água, ou seja, sem reservatórios, fragilizando a regularidade de fornecimento de 

energia em função da variação da vazão de água dos rios durante os períodos de 

estiagem, ainda como afirmou (LOBO, 2013, p.7). 
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A flutuação das hidrelétricas, além dos altos investimentos necessários para 

suaconstrução e manutenção, unidos à perceptível iminência de esgotamento das 

reservas de combustíveis fósseis e aos novospreceitos ambientaisfixados nas 

últimas décadas no intento de um desenvolvimento sustentável para as gerações 

futuras, impulsionaram a criação de programas de incentivo para estimular a 

geração independente e descentralizada de energia por meio de sistemas de 

geração mais eficientes, de baixo custo, que fizessem uso de combustíveis 

alternativos renováveis e que, como dito por Fiomari et al. (2006, p.1), “[...] 

pudessem contribuir com a produção de energia elétrica para comercialização, 

promovendo o aumento da capacidade instalada no país e a diversificação da matriz 

energética brasileira de forma sustentável”. 

Com uma grande demanda por energia elétrica, o setor industrial que era 

visto apenas como consumidor, poderia manifestar a intenção de investir em 

empreendimentos para a autoprodução (ODDONE, 2011, p.6) com o objetivo de 

reduzir custos operacionais e aumentar a confiabilidade de suprimento. Em 

conformidade com a EPE (2015, p.18), a autoprodução de eletricidade desloca uma 

parcela do consumo final de energia que seria atendido pela rede do sistema 

elétrico, reduzindo a demanda de investimento na expansão do parque de geração 

e, dessa maneira, indústrias com intensa oferta de subprodutos de baixo valor mas 

com alto potencial energético, poderiamtambém administrar a produção e o 

consumo conforme suas necessidades e planejamento, garantindo sua 

autossuficiência em energia elétrica e também em calor, comumente necessário em 

processos produtivos. A autoprodução cresceu aceleradamente em diversos 

segmentos industriais, particularmente naqueles em que o processo de produção 

gera subprodutos e resíduos que poderiam ser utilizados como combustível para a 

geração de eletricidade, como a lixívia, no setor siderúrgico; o licor negro e resíduos 

de madeira, no setor de papel e celulose; e o bagaço de cana no setor 

sucroalcooleiro. 

Uma projeção do Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 publicado 

pelo MME (Ministério de Minas e Energia) em cooperação com a EPE (2015, p.45 e 

46) para a autoprodução de energia elétricaem um horizonte de dez anos, previu 

umaexpansão da capacidade de até 98 TWh em 2024 (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Autoprodução de energia elétrica  

 

Fonte: MME/EPE (2015) 

 

A modalidade mais frequente de autoprodução de eletricidade está associada 

à cogeração de energia, a partir do uso de gás natural, biomassa ou outro insumo 

energético. A acentuada produtividade do setor agrícola, sobretudo, dos setores de 

papel e celulose e sucroalcooleiro (açúcar e álcool), resultou em um grande volume 

de resíduos de excelente aproveitamento combustível para esta atividade. Com a 

evolução da eficiência energética nestes setores, a produção de excedentes de 

energia elétrica tornou-se oportuna, propiciando a sua exportação para o SIN 

(Sistema Interligado Nacional) e ampliando a importância do seu uso para a variação 

e complementaridade da matriz energética nacional. 

 

1.3 COGERAÇÃO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO 

 

As grandes crises mundiais do petróleo ocorridas nas décadas de 70 e 80 

estimularam a criação de diversos programas com o intuito de solucionar a questão 

da vulnerabilidade em que se viram vários países não produtores e dependentes 

desta fonte. No Brasil, o lançamento do PROÁLCOOL (Programa Nacional do 

Álcool) incentivou o cultivo da cana-de-açúcar para a intensificação da oferta em 

grande escala de etanol em substituição à gasolina e com isso, a cana-de-açúcar 

tornou-se um dos principais produtos agrícolas cultivados no país. O Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola, publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e apresentado na Tabela 3, revela a produção em toneladas 

do ano de 2016 e sua estimativa para o ano de 2017. 
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Tabela 3 – Produção agrícola brasileira em toneladas 2016/2017 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

O principal resíduo proveniente do processamento da cana-de-açúcar é o 

bagaçoe, em virtude da intensa produtividade da lavoura canavieira, tornou-se um 

subproduto abundante. O setor sucroalcooleiro introduziu o seu aproveitamento 

como insumo, tanto na produção de calor quanto na de eletricidade para consumo 

próprio, fazendo desta uma prática comum neste ramo, desde a implantação das 

primeiras usinas. 

Em concordância com o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2008, 

p.64),  

“[...] existem várias rotas tecnológicas para obtenção da energia elétrica a 
partir da biomassa e de uma maneira geral, todas as rotas tecnológicas, 
também, são aplicadas em processos de cogeração – produção de dois ou 
mais energéticos a partir de um único processo para geração de energia - 
tradicionalmente utilizada por setores industriais. Nos últimos anos, 
transformou-se também em um dos principais estímulos aos investimentos 
na produção de energia a partir da cana-de-açúcar por parte das usinas de 
açúcar e álcool”. 

 

O setor sucroalcooleiro apresentou um grande potencial para a cogeração e o 

uso de tecnologias avançadas possibilitaria que o setor, não só satisfizesse suas 

necessidades energéticas, como ainda gerasse excedentes de energia elétrica que 
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pudessem ser disponibilizados na rede elétrica para o atendimento de outros 

consumidores (MME/EPE, 2009, p.40). 

Por meio da cogeração, o bagaço obtido após a moagem da cana e queimado 

em caldeiras apenas para atender às demandas de calor, como por exemplo, dos 

processos de extração, tratamento e evaporação do caldo e destilação do etanol, 

através da geração de vapor, permitiu que usinas do setor sucroalcooleiro se 

tornassem autossuficientes em energia térmica e também em energia elétrica. 

Atualmente, além da cogeração no setor sucroalcooleiro e da cogeração a gás 

natural, fortemente presente em vários setores como na indústria, comércio, serviços 

e agricultura, de grande eficiência e baixo impacto ambiental, outros segmentos 

industriais - siderúrgico, papel e celulose e petroquímico - também utilizam 

largamente a cogeração e tendem a colaborar com a expansão dessa forma de 

autoprodução no país. 

Todavia, para que fosse possível produzir o suficiente atendendo ao seu 

consumo interno e gerar excedentes para venda, as usinas precisariam de melhorias 

já que a grande maioria das usinas existentes trabalha com caldeiras de baixa 

pressão que oferecem baixo rendimento térmico (TOMAZ et al., 2015, p.7). Diante 

disso, iniciativas governamentais começaram a ser instauradas visando promover a 

renovação e modernização das instalações de cogeração para aumentar a eficiência 

de conversão da energia da biomassa e, consequentemente, a geração de 

excedentes e sua distribuição, além de facilitar as conexões ao SIN (MME/EPE, 

2015, p.362). 

Neste cenário, a inserção da cogeração no setor sucroalcooleiro se mostrou 

como uma interessante alternativa para consolidar o modelo competitivo do setor 

elétrico. Além de prover o aumento da receita das usinas, a cogeração agregou uma 

energia de baixo custo ao sistema, imune às variações do petróleo e que poderia ser 

disponibilizada em prazos relativamente curtos. Os investimentos nesta prática, 

poderiam então aprimorar o aproveitamento da energia da cana na matriz elétrica 

nacional, conforme será abordado no próximo capítulo. 
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2 BIOMASSA DE CANA E BIOELETRICIDADE 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE BIOMASSA 

 

Em conformidade com o Atlas de Energia Elétrica do Brasil, publicado pela 

ANEEL (2008, p.67), “a biomassa é definida como qualquer matéria orgânica que 

possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica, podendo ser de 

origem florestal, agrícola e rejeitos urbanos e industriais”, ou seja, é a matéria 

orgânica utilizada na produção de energia. Ainda segundo a ANEEL, “[...] a 

biomassa é considerada uma das principais alternativas para a diversificação da 

matriz energética e a consequente redução da dependência dos combustíveis 

fósseis”, devido ao seu baixo custo, ao fato de ser renovável, de permitir o 

reaproveitamento de resíduos e ser bem menos poluente que outras fontes de 

energia como o petróleo ou o carvão. 

Dentre os variados tipos de insumos agrícolas, o bagaço de cana aparece 

como o recurso de melhor potencial para geração de eletricidade no país devido à 

intensa produtividade da lavoura canavieira que disponibiliza, desta forma, uma 

enorme quantidade desta matéria orgânica junto ao palhiço, que pode também ser 

queimado nas caldeiras das usinas para geração de vapor e à sua característica 

renovável, de baixo impacto ambiental e obtida em larga escala. 

 

2.2 PRODUÇÃO DE BIOMASSA NO BRASIL 

 

O uso da biomassa como energia no Brasil vem principalmente com a 

produção de álcool a partir da cana de açúcar. Este setor começou a ser explorado 

na década de 70, graças aos fortes incentivos governamentais que tinham como 

objetivo diminuir a dependência externa de energia, principalmente em relação à 

importação de petróleo, alvo de constantes oscilações de preço no mercado 

internacional (BIOMASSA & BIOENERGIA, 2011). O lançamento do PROÁLCOOL 

foi um importante estímulo para o aumento da oferta em grande escala da cana-de-

açúcar para a produção de etanol, resultando em um grande volume de bagaço e 

palhiço, que com a mecanização no campo devido às pressões ambientais contra o 

método de queimada, tem sido encontrado também em grandes quantidades. 
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Com a busca pela diversificação da matriz energética através de fontes 

alternativas, foi criado o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica), pela Lei nº 10.438/2002, com o objetivo de aumentar a 

participação de fontes alternativas renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, 

usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na produção de 

energia elétrica, privilegiando empreendedores que não tivessem vínculos 

societários com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição (ANEEL, 

2015). A partir daí, a biomassa começou a ganhar visibilidade e tornou-se uma das 

grandes apostas do novo planejamento energético mundial. Diante da grande oferta 

de biomassa de cana, devido à alta produtividade do setor, usinas de açúcar e álcool 

observaram uma oportunidade de suprir as necessidades energéticas de seu próprio 

processo produtivo e de gerar receita produzindo quantidades superiores de 

eletricidade para venda. Além disso, o período de safra da cana, coincidente com o 

“período seco” das principais bacias hidrográficas que atendem o parque hidrelétrico 

brasileiro, fez com que o uso da biomassa de bagaço de cana se caracterizasse 

como uma das melhores alternativas de apoio à oferta de eletricidade para a matriz 

energética brasileira (PELLEGRINI, 2002; apud RANGEL, LOPES, VIEIRA, 2010). 

O BEN - Balanço Energético Nacional (BEN, 2017) apontou que a biomassa 

correspondeu em 2016 a 8,2% da oferta total de energia elétrica, ocupando a 

terceira posição na matriz da eletricidade nacional, como é possível visualizar no 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Matriz elétrica brasileira (2016) 

 

Fonte: BEN (2017) 
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A utilização da biomassa como fonte de energia elétrica fez-se crescente, 

principalmente em sistemas de cogeração. A cogeração viabilizou a produção de 

dois ou mais energéticos a partir de um único processo de geração e de uma única 

fonte combustível, transformando-se em um dos principais estímulos aos 

investimentos na produção de energia a partir da biomassa de cana e a eletricidade 

já é considerada o terceiro produto do setor. 

 

2.3 BIOELETRICIDADE 

 

O crescimento da presença de fontes de geração renováveis como a eólica e 

a solar, mas que são consideradas intermitentes trouxe preocupação para a 

operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Entretanto, um aumento no 

fornecimento de bioeletricidade sucroenergética para a rede tornou-se uma opção 

de grande potencial para reduzir garantir a segurança do SIN. 

A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo classificou a 

bioeletricidade como uma energia limpa e renovável, produzida a partir de biomassa, 

como a de cana-de-açúcar (bagaço e palha), restos de madeira, carvão vegetal e 

outras, sendo no Brasil, 80% advinda dos resíduos da cana-de-açúcar (UNICA, 

2017). 

A bioeletricidade sucroenergética, proveniente exclusivamente da biomassa 

obtida com o bagaço de cana, ganhou relevante espaço como recurso estratégico 

de grande potencial para o planejamento energético e através dos sistemas de 

cogeração, surgem então como um mecanismo significativo de complementação da 

produção hidrelétrica durante a estiagem em virtude da ampla oferta de matéria 

prima, que permite não somente suprir a demanda de eletricidade das instalações e 

de todo o processo industrial como gerar excedentes para comercialização, além de 

se apresentar como uma opção viável, no âmbito econômico e ambiental. 

As grandes usinas hidrelétricas que ainda podem ser construídas no Brasil 

ficam em regiões cada vez mais remotas e ambientalmente sensíveis. Além disso, 

novas hidrelétricas construídas a fio d’água, tem produzido sazonalmente, nos 

meses chuvosos, fortalecendo a necessidade de fontes de energia renováveis e 

complementares à matriz elétrica brasileira. A complementaridade entre a 

bioeletricidade e a hidroeletricidade tornou-se muito oportuna, visto que a cana-de-
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açúcar produz biomassa exatamente nos meses de maior seca no Centro-Sul, sendo 

uma fonte de energia limpa, ao contrário das térmicas de combustíveis fósseis (gás 

e carvão), e concentrada na região de maior consumo elétrico, como não acontece 

com a energia eólica (UNICA, 2017). 

Com 434 usinas sucroalcooleiras em atividade, apenas 25% das usinas, em 

média, comercializam os seus excedentes de energia elétrica no mercado, como 

exposto no Gráfico 3. De acordo ainda com a UNICA, estima-se que, se plenamente 

aproveitada, a biomassa de cana disponível no país seria capaz de agregar à rede 

elétrica em torno de 13.000 MW médios até a safra 2020-2021, o equivalente a três 

usinas do porte da usina de Belo Monte, considerada aterceira maior hidrelétrica do 

mundo quando finalizada sua construção. 

 

Gráfico 3 – Potencial de mercado da bioeletricidade (2010-2021) 

 

Fonte: UNICA (2017) 

 

O portal Nova Cana citou como vantagens da bioeletricidade sucroenergética 

a competitividade em termos de custos, a complementaridade sazonal com relação 

ao regime de chuvas, a maturidade da indústria sucroenergética, a contribuição na 

redução de emissões de gases do efeito estufa e a proximidade aos centros de 
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carga, sendo considerada no planejamento energético do MME como importante 

fonte de geração (NOVA CANA, 2017). 

 

Tabela 4 – Fontes de biomassa utilizadas no Brasil 

 

Fonte: UNICA (2017) 

 

A fonte biomassa já representa quase 10% da potência outorgada pela 

ANEEL na matriz elétrica do país. Sem a contribuição das fontes fósseis, a 

bioeletricidade assume a segunda posição na matriz elétrica brasileira. Tratando-se 

somente da bioeletricidade de cana-de-açúcar, o setor sucroenergético possui 7,5% 

da potência outorgada no país e quase 79% da fonte biomassa, sendo a terceira 

fonte de geração mais importante da matriz elétrica em relação à capacidade 

instalada (Tabela 4).  

O bom desempenho da bioeletricidade e de outras fontes como hidráulica e 

eólica estão impulsionando o crescimento da participação de renováveis no País. No 

ano de 2016, o Brasil obteve um total de 82,7% de fontes renováveis na Oferta 

Interna de Energia Elétrica, contra o indicador de 75,5% verificado em 2015 

(PORTAL BRASIL, 2017). 

 

 



 

 

 

30 

3 COGERAÇÃO: CONCEITOS E PROCESSO 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE COGERAÇÃO 

 

A COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de Energia) define a 

cogeração como a produção simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais 

formas de energia úteis a partir de um único combustível. Uma definição mais 

específicaé apresentada pela ANEEL (2008, p.150), que explica o processo de 

cogeração como o “processo operado numa instalação específica para fins da 

produção combinada de calor e energia mecânica, esta geralmente convertida total 

ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia disponibilizada por uma 

fonte primária”. Usualmente, o calor ou energia térmica produzida é utilizado 

diretamente no processo para atendimento das necessidades industriais de vapor, 

podendo também ser recuperado e convertido para utilização no aquecimento de 

espaços, aquecimento de água e em chillers de absorção para a produção de frio 

(AZEVEDO, 2001, p.2). A Figura 4 mostra estes conceitos em um esquema simples. 

 

Figura 4 – Cogeração de energia 

 

Fonte: BRASIL (2005, p.3) 

 

O processo de cogeração tem como principal objetivo maximizar os 

rendimentos da produção de energia. Termelétricas convencionaisperdema maior 

parte da energia contida no combustível em forma de calor para o meio ambiente 

devido a limitações físicas do sistema (Figura 5). Já em unidades de cogeração, a 

energia que seria perdida é aproveitada para prover calor ao processo ou a outras 

destinações (Figura 6). Este tipo de geração, também definida como geração 

combinada ou CHP (Combined Heat and Power), permite um maior aproveitamento 

do conteúdo energético do combustível, gerando economia na produção de energia 

nas duas formas citadas (BRASIL, 2005, p.3). 
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Figura 5 – Geração termelétrica convencional 

 

Fonte: SANTOS & NOVO (2008, p.13) 

 

Na geração termelétrica, o combustível é queimado para produção de 

vapor de alta pressão para acionamento de geradores elétricos. A maior parte da 

energia contida no combustível é perdida para o meio (SANTOS & NOVO, 2008, 

p.12). 

 

Figura 6 – Geração com cogeração 

 

Fonte: SANTOS & NOVO (2008, p.14) 

 

Na geração com sistema de cogeração, o calor excedente é utilizado para 

produção de vapor de baixa pressão, destinadoaouso em outros processos, 

reduzindo as perdas para até 20% da energia total do combustível (SANTOS & 

NOVO, 2008, p.13). 

Como explanado por Prieto (2003, p.2), “estes sistemas são projetados para 

satisfazer fundamentalmente a demanda térmica do consumidor, já que não é viável, 

na maioria dos casos, comprar este tipo de energia de uma empresa externa”. A 

potência elétrica produzida poderia também atender parte ou a totalidade das 

necessidades da própria planta industrial, proporcionando independência parcial ou 

total das concessionárias de energia elétrica, bem como um maior controle e gestão 

dos custos totais da energia. Outrossim, com o aprimoramento de tecnologias no 
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sentido de aumentar a eficiência das máquinas acionadoras dos geradores elétricos, 

plantas de cogeração ganharam grande destaque graças a então possibilidade de 

se produzir energia elétrica excedente para a venda, esta constituindo-se em mais 

um produto para as usinas e tornando-se um dos principais objetivos da cogeração 

moderna. 

Os sistemas de cogeração possuem grandes vantagens em relação à 

grandes plantas de geração. Plantas de cogeração demandam um menor tempo de 

construção e implantação, o que possibilita obter o retorno do investimento também 

em menor tempo, são mais flexíveis devido a sua capacidade de controlar facilmente 

a produção de acordo com a demanda, diferentemente das grandes plantas que tem 

suas cargas de produção controladas em bases diárias, além de seremtambém mais 

confiáveis, apresentando altos índices de disponibilidade por serem menores, mais 

simples e de mais fácil operação (FERRÃO & WEBER, 2001, p.5). Além disso, 

sistemas de cogeração reduzem os impactos ambientais, especialmente quanto às 

emissões gasosas e oportunizam a utilização de fontes combustíveis diversas, tanto 

de combustíveis fósseis como o carvão, óleo diesel e o gás natural, como de 

combustíveis alternativos como a biomassa. A este último, atribui-se a evolução do 

processo de cogeração como importante alternativa para a produção de energia 

limpa e renovável. 

 

3.2 CICLOS TERMODINÂMICOS 

 

Os sistemas de cogeração são classificados quanto ao seu tipo e quanto aos 

chamados ciclos termodinâmicos de potência. Como elucidou Rodrigues (2013, 

p.16), “os ciclos de potência podem ser definidos como um conjunto de processos 

termodinâmicos que tem como objetivo a transformação de um suprimento 

energético – em forma de energia primária – em energia mecânica”. 

Os principais tipos de ciclos termodinâmicos de potência aplicados em plantas 

de cogeração são: 

 

 Ciclo Rankine ou ciclo de vapor; 

 Ciclo Brayton ou ciclo de turbina a gás; 

 Ciclo Combinado (CC). 
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3.2.1 Ciclo Rankine 

 

O ciclo Rankine ou ciclo a vapor é um ciclo de geração de potência através de 

turbina a vapor, que produz trabalho mecânico a partir da transformação da energia 

contida em um fluxo de vapor d’água. Barja (2006, p.15) afirmou que neste ciclo, 

utiliza-se a água como fluido de trabalho, sendo esta bombeadae pressurizada, e 

direcionadaa uma caldeira. Nesta, o combustível é queimado liberando energia 

térmica, que aquece o fluido à pressão constante para geração de vapor saturado. 

Este vapor a alta pressão e temperatura é expandido em uma turbina a vapor, onde 

é convertido em energia cinética e transformado em trabalho mecânico aplicado a 

um eixo que aciona um gerador elétrico. A Figura 7 traz um modelo esquemático. 

Na cogeração, o vapor de saída da turbina, encontrado a baixa pressão e 

temperatura, é aproveitado em processos industriais que demandem calor. Em 

arranjos com turbina de condensação, este vapor é direcionadoaum condensador e 

destinado ao processo, tendo o condensado bombeado de volta à caldeira para 

reiniciar o ciclo. Nos arranjos com turbina de contra-pressão, o retorno de 

condensado é suprido pelo próprio processo industrial. 

 

Figura 7 – Cogeração com turbina a vapor  

 

Fonte: BARJA (2006, p.16) 

 

A eficiência elétrica de um ciclo Rankine convencional é de aproximadamente 

35%. Porém, com o aproveitamentodo calor residual através de um sistema de 

cogeração agregado, as perdas totais se restringeme, embora a eficiência elétrica 
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possa sofrer uma redução em razão da demanda de calor, a eficiência energética 

global pode chegar a 82% (BARJA, 2006, p.16). 

O último autor destacou também que a característica de combustão externa 

do fluido de trabalho em um ciclo Rankine é o seu grande diferencial, pois torna 

possível a utilização de qualquer tipo de combustível, seja ele sólido, líquido ou 

gasoso, como bagaço de cana, madeira, lixo, óleo diesel, gás natural, etc. 

O emprego das turbinas em ciclos a vapor aparece em três configurações 

fundamentais de aproveitamento do conteúdo energético do vapor gerado, sendo 

estas configurações: 

 

 Sistemas com turbinas de contrapressão; 

 Sistemas com turbinas de contrapressão e condensação; 

 Sistemas com turbinas de condensação com extração. 

 

Turbinas de contrapressão são turbinas que produzem vapor de saída com 

pressão superior à pressão atmosférica. Os sistemas com turbinas de contrapressão 

foram projetados para atender às demandas térmicas de processo, podendo gerar 

toda a eletricidade necessária na usina. Dessa feita, a geração de energia elétrica é 

determinada pelas variações da demanda de vapor para processo, contribuindopara 

a geração sazonal de excedentes para comercialização (PELLEGRINI, 2003, p.102). 

São comumente utilizados em usinas da indústria sucroalcooleira, por apresentarem 

melhores resultados para o consumo de calor de baixa pressão. 

Como descreveu Prieto (2003, p.7; apud LOZANO, 1998), “[...] nos casos em 

que se requer vapor a distintos níveis de pressão, a associação de turbinas de 

contrapressão e turbinas de condensação permite uma maior flexibilidade às 

entregas de energia elétrica e calor para processo”, o que possibilita a estabilização 

do fornecimento da geração de eletricidade excedente. Como dito anteriormente, em 

usinas de açúcar e álcool operando com turbinas de contrapressão, a geração 

elétrica se limitava aos períodos de safra, quando existe maior demanda de vapor e 

a introdução da turbina de condensação, permitiu um maior rendimento na geração 

elétrica também em períodos de entressafra (TOLMASQUIM, 2016, p.162). 

Segundo o último autor, sistemas com turbinas de condensação com extração 

permitem que parte do vapor extraído seja direcionado para o processo e o restante 
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seja condensado, otimizando seu aproveitamento energético. A cogeração ocorre 

somente com o vapor extraído e o vapor direcionado para o sistema tem a exclusiva 

finalidade de geração de energia elétrica. Estes sistemasadequam a planta para 

produção e venda de eletricidade excedente por possuírem uma ampla faixa de 

regulagem entre a energia elétrica e térmica (SANTOS, 2014, p.47). 

 

3.2.2 Ciclo Brayton 

 

O ciclo Brayton ou ciclo de turbina a gás é um ciclo termodinâmico de geração 

de potência por combustão interna realizada através de uma turbina a gás. Neste 

ciclo (Figura 8) o ar atmosférico, utilizado como fluido de trabalho, é aspirado e 

comprimido em um compressor. O ar a alta pressãoé levado a uma câmara de 

combustão e misturado ao combustívelinjetado, onde são gerados gases de alta 

pressão e temperatura por meio da queima deste combustível. Estes gases são 

expandidos em uma turbina a gás, sendo convertidos em energia cinética 

etransformados em trabalho mecânico para o acionamento do gerador elétrico 

acoplado (SANTOS & NOVO, 2008, p.17). 

 

Figura 8 – Cogeração com turbina a gás 

 

Fonte: BARJA (2006, p.19) 

 

O trabalho produzido é também consumido pelo compressor e o excesso de 

ar comprimido não utilizado na combustão, é usado para resfriar componentes de 

áreas quentes da turbina, e então misturado aos gases expandidos e rejeitados pelo 

sistema de exaustão. Em sistemas com cogeração, estes gases rejeitados são 
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recuperados e então aproveitados em outros processos. Ainda conforme o estudo 

de Barja (2006, p.20), o ciclo Brayton também possui um rendimento elétrico de 

aproximadamente 35%. Mas com a recuperação de calor promovida pela cogeração, 

de aproximadamente 45%, o ciclo alcançaum rendimento global de 80%. 

Tolmasquim (2016, p.165) esclareceu que “[...] para a geração de 

bioeletricidade em ciclos de turbina a gás, biomassas sólidas como o bagaço, 

palhas, lenha, entre outros, requerem um processo chamado de gaseificação”. Este 

processo tem como objetivo converter a biomassa em um gás que possa ser 

queimado em turbinas a gás ou em motores de combustão. Os biocombustíveis 

líquidos e gasosos podem ser consumidos diretamente em turbinas adequadas. 

Contudo, este processo não será abordado no presente trabalho. 

 

3.2.3 Ciclo Combinado 

 

O ciclo combinado é a combinação de dois ou mais ciclos com o principal 

objetivo de aumentar o rendimento global de uma planta. O ciclo combinado mais 

utilizado para cogeração é o arranjo entre os ciclos de Brayton e Rankine, como 

pode ser visto na Figura 9, ou seja, este ciclo utiliza turbinas a gás e turbinas a 

vapor, a partir de uma mesma fonte.  

A turbina a gás é a responsável pela geração de potência e após a 

recuperação de seus gases de exaustão, estes são utilizados como suprimento para 

a caldeira do ciclo a vapor, onde através da sua expansão na turbina a vapor, 

também é possível gerar potência, tornando o ciclo combinado uma configuração 

mais eficiente do que se cada ciclo operasse separadamente. Neste ciclo, os gases 

de exaustão liberados pela turbina a gás ainda possuem temperaturas elevadas 

para que possam ser melhor aproveitados no ciclo a vapor e o calor destinado a 

processos industriais é, em geral, obtido a partir de extrações intermediárias da 

turbina a vapor e do calor rejeitado pela mesma no condensador. Este ciclo 

maximiza a produção de energia elétrica, garantindo maiores quantidades de 

excedentes, “[...] além de permitir também a produção de energia térmica, 

superando os 60% e rendimento elétrico e chegando a atingir níveis de eficiência 

global de até 85% da planta”, como revelou Barja (2006, p.23), sendo a melhor 
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opção nas aplicações em que a demanda de eletricidade é superior a demanda de 

vapor. 

 

Figura 9 – Cogeração com Ciclo Combinado 

 

Fonte: BARJA (2006, p.24) 

 

3.3 TIPOS DE COGERAÇÃO 

 

O processo de geração de eletricidade e consumo de calor útil admite duas 

possibilidades de acordo a ordem de produção das formas de energia. Assim, os 

sistemas de cogeração podem ser classificados de duas maneiras em função da 

sequência degeração de eletricidade e consumo de energia térmica útil, chamados 

de ciclos “topping” e “bottoming”. 

Quando a produção de energia elétrica ou mecânica antecede a demanda de 

calor útil, o sistema é classificado como do tipo “topping” (RODRIGUES 2013, p.13), 

ou seja, a energia do combustível é usada primeiro para a produção de potência 

elétrica ou mecânica, sendo o calor rejeitado, recuperado para o processo produtivo. 

Os processos de geração de energia eletromecânica exigem temperaturas elevadas, 

rejeitando gases de exaustão tambémaaltas temperaturas. Logo, estes gases 

possuem condições de suprir as necessidades de calor útil, já que grande parte dos 

processos demanda vapor em temperaturas mais baixas, fazendo do sistema de tipo 

“topping” o mais comum empregado no setor industrial, em particular, no setor 

sucroalcooleiro. Este sistema pode ser visualizado na Figura 10. 
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Figura 10 – Ciclo “topping” 

 

Fonte: JUNIOR (2013) 

 

Já quando a geração de calor útil ocorre primeiro e após esta, a geração da 

energia elétrica ou mecânica, classifica-se o sistema como do tipo “bottoming”, como 

mostra a Figura 11. Rodrigues (2013, p.14) expôs que, geralmente, o calor rejeitado 

pelos processos industriais encontra-se em baixas temperaturas, insuficientes para 

serem utilizados na produção de energia eletromecânica, tornando o emprego de 

sistemas do tipo “bottoming” mais restrito, salvo em processos que operam em 

temperaturas bem altas, como em usinas siderúrgicas e químicas. Nestes casos, os 

gases de exaustão encontram-se ainda em temperaturas altas e podem ser 

reaproveitados para produção de vapor para alimentação de turbinas a vapor.No 

entanto, seu rendimento eletromecânico é inferior ao rendimento dos sistemas do 

tipo “topping”. 

 

Figura 11 – Ciclo “bottoming” 

 

Fonte: JUNIOR (2013) 
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3.4 PROCESSO DE COGERAÇÃO COM BAGAÇO DE CANA 

 

No setor sucroalcooleiro, os sistemas de cogeração a vapor são os principais 

sistemas utilizados e com o objetivo de produzir energia elétrica excedente para 

comercialização, fazem uso de turbinas de extração-condensação que, como visto 

anteriormente, apresenta maior viabilidade para este fim. A seguir, será mostrado o 

detalhamento estrutural de uma planta de cogeração neste formato e que utiliza 

como combustívela biomassa residual de cana-de-açúcar, ou bagaço de cana. 

O processo geral, visível na Figura 12, tem início com a extração do caldo da 

cana-de-açúcar. O resíduo da extração, denominado bagaço, é levado por 

transportadores de correiapara alimentar a fornalha de uma caldeira.  A queima do 

bagaço na fornalha da caldeira gera vapor de alta pressão, que é enviado até o 

conjunto turbogerador. O vapor de alta pressão é responsável pelo giro em alta 

rotação da turbina e esta, por sua vez, sendo acoplada diretamente ao conjunto 

eixo-motor de um gerador, faz com que o movimento do mesmo seja o responsável 

pela geração de energia elétrica. A energia gerada é prioritariamente utilizada na 

própria indústria e seu excedente é interligado à malha elétrica, sendo 

comercializado a título de energia de cogeração industrial e gerando receita para a 

usina. 

 

Figura 12 – Esquema de cogeração com bagaço de cana 

 

Fonte: REVISTA GALILEU (2017) 
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O processo de geração do grupo turbogerador consome a maior parte do 

potencial do vapor gerado, proporcionando desta feita, o descarte do vapor residual 

em baixa pressão, que normalmente é utilizado em outras etapas do processo de 

produção de açúcar e álcool. 

Uma unidade de cogeração para o processamento de bagaçopossui alguns 

equipamentos básicos para o seu funcionamento. Um esquema é apresentado a 

seguir como modelo de um arranjo simples de cogeração, operando em ciclo vapor 

(ciclo Rankine) e que dispõe de uma turbina de extração-condensação (Figura 13) 

com o objetivo de produzir eletricidade excedente para comercialização, onde serão 

destacados estes equipamentos, seguidos de uma breve descrição e sua aplicação 

no conjunto. 

 

Figura 13 – Cogeração com extração-condensação 

 

Fonte: ELIAS (2008) 

 

 Caldeira 

 

Conforme a NR-13 (1978, p.4), “Caldeiras a vapor são equipamentos 

destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, 

utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, 

excetuando-se refervedores e similares”. Desta maneira, por meio da energia 

liberada pela combustão de um determinado combustível, uma caldeira a vapor 

aquece a água contida em seu interior, utilizada como fluido de trabalho, a alta 

temperatura, produzindo vapor sob pressão elevada.  
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As caldeiras (1) podem realizar a combustão de diversos combustíveis 

sólidos, líquidos ou gasosos, como lenha, gás natural, etc., e especificamente nas 

usinas de açúcar e álcool, o bagaço de cana, combustível de excelente poder 

calorífico, obtido em abundância no processo de produção. 

Noesquema apresentado, o combustível, no caso, bagaço de cana-de-açúcar, 

é inserido na fornalha da caldeira. Este é queimado e, com a liberação de calor em 

forma de energia térmica, érealizada a conversão da água em estado líquido para 

vapor de alta pressão, necessário para o funcionamento do conjunto turbogerador. 

 

 Turbina a vapor 

 

As turbinas a vapor são máquinas rotativas que convertem energia térmica 

em energia mecânica para acionamento de outros equipamentos. O vapor, ao 

escapar por um bocal de perfil especial (expansor), forma um jato de alta velocidade, 

promovendo a conversão da energia interna do vapor em energia cinética. A força 

do jato aplicada às pás rotativas gera um fluxo que produz trabalho mecânico em 

forma de potência de eixo (GONÇALVES, 2003, p.161).Por serem máquinas 

térmicas de combustão externa, possuem alta flexibilidade em relação ao tipo de 

combustível que pode ser utilizado. Com isso, viabilizam a operação em períodos 

fora de safra no setor sucroalcooleiro, em que há um déficit do bagaço de cana e 

podem ser usados combustíveis complementares. 

Estas turbinas utilizam como fluido de trabalho o vapor de água sob alta 

pressão e temperatura, produzido pelas caldeiras. No arranjo em questão, uma 

turbina de extração-condensação (2) recebe este vapor, transformando-o em 

trabalho mecânico para o acionamento de um gerador de eletricidade. Durante esta 

etapa, são realizadas extrações de vapor onde parte é direcionada ao consumo 

industrial e parte é direcionada ao condensador. 

 

 Gerador elétrico 

 

O gerador elétrico é um dispositivo utilizado para converter energia mecânica, 

química ou outra forma de energia em energia elétrica (ELEKTRO, s.d., p.87). 
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Ao trabalhar em conjunto com a turbina, a potência criada é transferida ao 

eixo responsável pela ligação entre os dois equipamentos, acionando o gerador (3) e 

produzindo energia elétrica. A energia gerada guarnece o sistema elétrico da usina, 

tendo seus excedentes, como mencionado anteriormente, contabilizados e vendidos 

ao sistema elétrico de concessionárias de energia. 

 

 Condensador, torre de resfriamento e bomba de alimentação 

 

Stuchi, Taconelli e Langhi (2015, p.44) definiram o condensador como um 

“equipamento trocador de calor onde se realiza a transformação do vapor de 

exaustão da turbina para o estado líquido, fazendo o uso de água como fluido de 

resfriamento”. 

O condensador (4) tem a função de fazer com que o vapor seja novamente 

convertido ao estado líquido. O vapor quente troca calor com a água de refrigeração 

e retorna à fase líquida, sendo denominado então de “condensado”, uma água ainda 

quente, porém com temperatura inferior a 100°C.  

Ao retirar calor do vapor, a água de refrigeração do condensador é aquecida. 

Para que possa ser resfriada, esta água é conduzida a uma torre de resfriamento 

(5), onde tem a temperatura reduzida e pode ser novamente utilizada para 

condensar mais vapor.  

No processo de cogeração, o condensado é encaminhado ainda a um tanque 

desaerador, que tem como principal função remover os gases não condensáveis 

(oxigênio e dióxido de carbono) da água, evitando o retorno destes gases corrosivos 

pelas tubulações e bombas (SANTOS, 2014, p.47). A partir deste tanque, o 

condensado é então bombeado pela bomba de alimentação (6) e utilizado para 

realimentar a caldeira de vapor, reiniciando o ciclo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como escopo elaborar uma pesquisa sobre sistemas 

de cogeração para fins de geração de bioeletricidade, tema amplamente discutido 

em tempos de mudança de paradigmas relacionados às metodologias de produção 

de energia elétrica a partir de fontes poluentes e escassas. 

Fundamentando-se na literatura encontrada sobre o assunto, essencialmente 

em obras, artigos e publicações acadêmicas, a revisão de literatura aqui 

apresentada permite ao leitor fazer uma reflexão sobre a crescente preocupação 

com o desenvolvimento da matriz elétrica nacional em um âmbito de conscientização 

e busca pela sustentabilidade. 

Foi apresentado como introdução ao tema principal um conciso histórico 

sobre as primeiras máquinas a vapor, que serviram de base para a evolução dos 

sistemas a vapor, característicos dos ciclos de vapor que, dentre os tipos de ciclos 

termodinâmicos aplicados em sistemas de cogeração de energias térmica e elétrica, 

mostra-se como um dos mais favoráveis à produção de excedentes de eletricidade 

para comercialização, sendo então razão de destaque nesta ocasião. 

Ao explorar a marcante e progressiva participação da biomassa na matriz 

elétrica como fonte combustível para geração de energia limpa, nota-se uma 

ascensão na atuação das usinas de açúcar e álcool no setor energético, onde ao 

serem reconhecidas como maiores produtoras de biomassa no país, elevaram o 

potencial de produção de eletricidade sob a designação de bioeletricidade para 

contribuição com os novos parâmetros ambientais e energéticos. 

Com o conteúdo apresentado nos primeiros capítulos, foi possível cumprir o 

objetivo principal de transcorrer sobre o processo de cogeração utilizando biomassa 

de bagaço de cana-de-açúcar como combustível, apresentando-se no capítulo final 

o detalhamento das etapas percorridas e da estrutura dos sistemas adotada para 

viabilizar a produção de energias térmica e elétrica para o consumo interno das 

unidades produtivas, bem como para o seu aporte ao Sistema Elétrico Nacional. 

Em síntese, esta pesquisa acadêmica teve o intuito de proporcionar uma 

maior compreensão do assunto, colaborando com a expansão da literatura já 

levantada e disponibilizando um acervo de referências pertinentes e oportunas ao 

estudo continuado e pesquisas futuras, em especial o livro “Cogeração: Geração 
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Combinada de Eletricidade e Calor”, de José Antônio Balestieri, o “Atlas de Energia 

Elétrica do Brasil - Biomassa”, publicado pela ANEEL e a publicação “Energia 

Renovável – Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar e Oceânica”, coordenada por 

Maurício Tolmasquim.  
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