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Resumo – A Proposta propõe a introdução de reduzida quantidade de gás natural na cogeração / geração de
usinas a bagaço de cana tendo como resultado o aumento da quantidade de energia elétrica disponível para
exportação para uma mesma quantidade de bagaço disponível. Além do aumento da quantidade de energia
elétrica, a geração passa a ser contínua, o ano todo, com preço final do kWh menor em relação àqueles obtidos
nos atuais leilões fonte biomassa.

Introdução
Dentre as diferentes rotas que visam a convergência dos setores de gás natural e eletricidade no Brasil o
conceito híbrido que combina bagaço de cana (combustível principal) e gás natural (combustível potenciador) se
destaca pela simplicidade de implementação e atendimento de premissas básicas: viabilidade econômica de
novos projetos, inflexibilidade no despacho de gás natural, redução dos níveis médios de emissões e finalmente
preços finais de energia elétrica mais competitivos. No ano de 2016 a contribuição da fonte biomassa na geração
de energia elétrica brasileira foi somente menor do que a contribuição da fonte hidrelétrica. O gás natural, se
inserido como combustível potenciador da biomassa, consolidaria ainda mais sua posição de destaque ao
mesmo tempo em que insere o gás natural no sistema elétrico brasileiro de forma consistente. Nesse modelo, a
quantidade de energia gerada é dobrada, mesmo em comparação com usinas modernas com caldeiras de alta
pressão, adicionalmente permite geração contínua de energia elétrica o ano todo, resultado do aumento de
eficiência global da usina e economia de bagaço na safra sem prejuízo para a produção de açúcar e etanol.
Deve-se ressaltar que a proposta prevê que custo do gás natural inserido nessas usinas a biomassa sejam
assumidos pelo próprio investidor a partir dos benefícios que serão obtidos – maior eficiência elétrica e melhores
taxas internas de retorno de investimento. Portanto o custo do gás não é repassado para o sistema elétrico, o
CVU do empreendimento continua zero, já o ICB se torna mais competitivo e igual a parcela fixa pois a usina é
100% inflexível. O suprimento de gás seria atendido pelas distribuidoras de gás estaduais com total capacidade
de contratação e tarifas especiais para o segmento de cogeração e geração de energia já disponível.
Restrições da Cogeração em Usinas a Bagaço
O projeto de cogeração de uma usina processadora de cana-de-açúcar apresenta um dilema: a quantidade de
vapor de processo e o consumo de energia elétrica durante a safra são fixos, bem como a quantidade de bagaço
disponível, determinados pela quantidade de cana-de-açúcar processada. Para aumentar a eficiência da usina é
necessário elevar a pressão do vapor, contudo para o ciclo Rankine empregado, quanto maior a pressão maior a
necessidade de superaquecimento para evitar excesso de umidade na saída da turbina a vapor. Um
Superaquecimento elevado implica em menos fluxo de massa de vapor uma vez que a demanda do processo
para o vapor é fixa, então haverá menos vapor disponível para a expansão em uma turbina de condensação de
maior eficiência. Normalmente existe algum ganho de eficiência mesmo no ciclo de vapor de contrapressão, mas
o custo de equipamento mais elevado e o risco de corrosão na caldeira, especialmente no caso de utilização da
palha, que terá impulso adicional com a introdução do gás natural que reduz o superaquecimento, dado a
presença de cloro.
Processo
Para superar os desafios descritos acima e otimizar o uso do bagaço, a solução híbrida mostrada na Figura 1
visa economizar bagaço durante a safra, permitindo que a planta opere todo o ano em dois modos distintos:
modo cogeração durante a safra (vapor e energia elétrica) e modo geração, com turbina de condensação, no
restante do ano. Ciclos com reaquecimento tem sido empregados em usinas de biomassa com o retorno do
vapor de baixa pressão a caldeira antes da expansão na turbina de baixa pressão. Porem neste caso a produção
total de vapor será menor alem de ser necessário uma modificação do paradigma do setor sucro-alcooleiro de

caldeiras de uma pressão. O gás natural para reaquecimento externo soluciona os problemas acima: alta
eficiência, grande produção de vapor e energia elétrica, simplicidade no projeto da caldeira de biomassa.

Figura 1 – Arranjo da Estratégia de Reaquecimento
Os principais passos envolvidos são:


Uso de uma caldeira biomassa de alta pressão (95 bar) e baixo superaquecimento (450 ºC), para uma
quantidade maior de produção de vapor, reaquecendo o vapor de exaustão da turbina de alta pressão, a 16
bar, externamente com o calor de uma pequena turbina a gás e se necessário um queimador de duto.



Aumentar a pressão do desaerador para aproximadamente 6 bar usando parte do vapor saindo da turbina
de alta pressão, no caso a 228 ºC, para atingir a saturação. Isso eleva a temperatura da água de
alimentação para 160 ºC. Isto é conhecido como ciclo de vapor regenerativo que aumenta a temperatura
média de fornecimento de calor aumentando a eficiencia do ciclo Rankine e reduzindo ainda mais o
consumo de bagaço para a mesma produção total de vapor.



Os gases quentes que saem do reaquecedor ainda contêm alguma energia térmica, no caso a 244 ºC, que
pode ser usada para pré-aquecer o ar de combustão para a caldeira de bagaço, a cerca de 83 ºC, que
também economiza bagaço alem de eliminar completamente a corrosão no pré-ar da caldeira de bagaço
que ocorre devido a condensação localizada dos gases ácidos da caldeira.



Como a água de alimentação entra na caldeira a 160ºC, os gases de combustão devem sair a 190 ºC ou
mais e este calor pode ser usado para pré-aquecer o condensado, água de makeup e retorno do processo
em um economizador de baixa pressão (ECO) que deve ser resistente à condensação de gases ácidos que
pode ocorrer localmente no caso da biomassa conter Cloro ou Enxofre.



Os valores numéricos acima são apenas ilustrativos e podem sofrer variações em função das condições do
projeto.

Para caldeiras antigas que operam a pressões abaixo de 40 bar e superaquecimento menor que 400 ºC pode-se
adotar uma estratégia de “retrofit” através do superaquecimento externo de vapor como mostra a Figura 2. Neste
caso a caldeira existente é usada como caldeira de recuperação da turbina a gás natural mas não há economia
considerável de bagaço, suficiente para operação na entressafra, apenas maior geração de energia pela maior
eficiência. No entanto como a eficiência aumenta pode ser viável a compra de bagaço e/ou a queima de palha
para a operação na entressafra pois o CAPEX é pequeno, requerendo apenas a compra da turbina gás e de uma

nova turbina a vapor de condensação, a TIR pode ser bem elevada dependendo do custo do gás e do preço de
venda da energia.
A patente deste processo, PI-0804980-7, foi concedida pelo INPI em 2014. O pedido de patente foi requerido em
2008.

Figura 2 – Arranjo da Estratégia de Superaquecimento

Índices – Impactos do Gás Natural
Os índices apresentados abaixo auxiliam no entendimento do impacto da introdução do gás natural na usina
produtora de açúcar e etanol:


A quantidade de gás natural inserida corresponde no máximo 15% do input térmico total da planta.



A quantidade de energia elétrica excedente exportada pode chegar a 100% ou mais para a mesma
quantidade de bagaço consumido em usinas novas de 67 bar / 480 ºC que operam somente na safra .



A eficiência do gás natural é a mesma de um ciclo combinado tradicional, aproximadamente 50%, porém
permite gerar mais energia da biomassa pois alem da maior eficiencia a usina híbrida opera o ano todo.



A eficiência “aparente” do gás natural pode atingir valores próximos de 100%, razão entre energia elétrica
adicional, que seria gerada por usina moderna (67 bar / 480 ºC) queimando só bagaço, e a energia do gás
inserida.



A capacidade da turbina a gás inserida, 6,7 MW, representa menos de 25% da demanda interna na safra
para produção de açúcar e etanol.



Biomassa economizada na safra é queimada em ciclo Rankine de condensação na entressafra, com
eficiencia global de aproximadamente 35%. Esta elevada eficiencia justifica a compra de bagaço e/ou
queima da palha na entressafra.



A taxa de retorno do projeto com gás natural passa a ser 2 vezes ou mais em relação à solução
convencional- maximização do ativo.

Variação da Tarifa de Gás Natural x Inflação
Uma vez que o custo do gás natural não é repassado ao sistema, é necessário demonstrar o comportamento da
tarifa de gás natural no tempo já que os valores de venda de energia elétrica são corrigidos aos geradores
anualmente pela inflação.
Gráfico 1 – Tarifa Gás Natural x Correção Equivalente Inflação

Observa-se no gráfico que a tarifa de gás natural teve aumento inferior ao que seria sua correção equivalente
pela inflação o que indica que as correções anuais do preço de energia elétrica vendido em leilão acompanham
os reajustes se preço do gás natural mantendo a viabilidade do projeto. Adicionalmente, considerando que a
quantidade de gás natural é reduzida, ponto forte dessa proposta, mesmo em situações de aumentos da tarifa de
gás, por exemplo, 30%, pouco impactam no retorno financeiro do projeto. Podemos afirmar que a falta de bagaço
no caso de quebra de safra impactam de forma muito mais relevante a viabilidade do projeto.
Recomendações para EPE, ANP e Aneel
A proposta aqui apresentada depende da avaliação de instituições federais como a EPE, Aneel, ANP, já que
investimentos somente serão realizados a partir de regulamentações claras quanto ao reconhecimento do gás
natural como combustível complementar.


Reconhecimento do gás natural como combustível potenciador da biomassa em leilões de energia elétrica,
fonte biomassa limitado a 30% do input térmico total.



Avaliar o valor de se contar com termelétrica na base do sistema operando de forma inflexível, o ano todo,
com preço final de energia altamente competitiva.



Aumento da atratividade de projetos fonte biomassa.



A partir do reconhecimento dos benefícios da proposta para o sistema elétrico brasileiro, principalmente no
que diz respeito à utilização de combustível renovável e geração contínua, priorizar e incentivar leilões de
fonte biomassa híbrida em empreendimentos de alta eficiência propiciada pelo gás natural e que
futuramente poderiam ser parcialmente substituído pelo biogás / biometano produzido na própria usina ou
mesmo gás de síntese da gaseificação da palha.



Manutenção dos benefícios de TUSD e TUST detidos pela biomassa.



Retificar a proposta aqui apresentado caso se aplique visando garantir sua competitividade.

Estudo de Caso
Com o objetivo de avaliar as vantagens da solução híbrida, consideramos a usina de cana-de-açúcar Angélica,
moderna e existente, mostrada nas Figura 3 , como referência para comparar os ganhos que poderiam ter sido
obtidos com a introdução do gás natural conforme apresentado anteriormente. O balanço de massa e energia da
usina é mostrado no ANEXO1.

Figura 3 – Usina Angélica em Mato Grosso do Sul
Dados da Usina Angélica:







Moagem: 882 t/h
Bagaço de cana: 25,4%
Palha da cana: 0%
Geração de energia: 85,2 MW
Consumo proprio: 30,7 MW
Energia Excedente: 54,5 MW / 222,16 MWh

As tabelas a seguir apresentam a comparação entre a solução convencional e solução híbrida caso fosse
implementada, respeitando as premissas básicas de disponibilidade de bagaço, atendimento de vapor de
processo e consumo elétrico próprio da usina. Na tabela 2 mostramos o caso de nenhuma compra adicional de
bagaco (ou queima da palha) para queima na entressafra neste caso a vazão máxima de condensação será de
vapor será 138,5 tv/h se a usina operar os 165 dias da entressafra. Pode-se encurtar a entressafra se
aumentarmos a capacidade de condensação para consumir o bagaço mais rapidamente. Na Tabela 3
consideramos o caso de compra de bagaço (ou uso da palha) operando toda a entressafra com a caldeira 2 na
vazão máxima de 200 tv/h condensando 185 tv/h na turbina.

Tabela 2 – Quadro Comparativo Solução Convencional x Solução Híbrida (Sem Palha Adicional)

Tabela 3 – Quadro Comparativo Solução Convencional x Solução Híbrida Com Palha Adicional

Conclusões
A Tabela 2 mostra que a TIR da solução híbrida é praticamente o dobro da configuração convencional, fruto do
aumento de 85% de energia elétrica exportada anualmente com apenas 14% de consumo adicional de energia
térmica proveniente do gás natural. A razão para esta melhoria excepcional é que o gás natural permite uma
usina termelétrica menor, duas caldeiras idênticas de 200 tv/h, e mais eficiente para operar o ano inteiro. A
energia extra anual produzida pela solução híbrida é de 210,14 GWhe e a entrada de energia térmica total do
gás natural é de 289,95 GWht propiciando uma eficiência aparente de 210,14 / 289,95 = 72,48 %. Isto é mais
elevado do que qualquer ciclo combinado moderno existente que emprega turbinas de gás de grande porte.
Para o caso de compra extra de bagaço ou palha, mostrado na Tabela 3, permitindo aumentar ainda mais a
geração de energia fora da safra, a eficiência aparente atinge 93%. A TIR é maior que o caso anterior, 39%, e a
participação do gás natural cai para 13%. Deve-se enfatizar que a energia extra provém principalmente do ciclo
de vapor mais eficiente, e não apenas da participação do gás natural, que tem uma eficiência real de
aproximadamente 50%.
O estudo de caso evidencia como uma pequena quantidade de gás natural pode aumentar o potencial da
biomassa, uma fonte renovável, nobre e atualmente utilizado com baixa eficiência dado restrições apresentadas
inicialmente.
Os balanços de massa e energia da solução híbrida, caldeiras 1 e 2 na safra e entressafra, são mostrados no
ANEXO2. A Caldeira 1 opera apenas na safra pois não possui turbina de condensação associada.

ANEXO1 – Balanço de Massa e Energia da Usina de Angélica (solução convencional)

ANEXO2 – Modos de Operação – Solução Híbrida

Caldeira 1 – Operação na Safra

Caldeira 2 – Operação na Safra

Caldeira 2 – Operação na Entressafra sem bagaço/palha

