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RESUMO

O presente trabalho objetiva apresentar um estudo
da repotenciação de um universo específico de
usinas de açúcar e álcool da região Sudeste.
Selecionou-se, para tanto, unidades de porte médio
processando diariamente 10.000 toneladas de cana.

Através de simulações utilizando-se o modelo
matemático SUPER-OLADE, módulo- MODDHT,
chegou-se a padrões de despacho expressados num
fator de capacidade médio de 89%, demonstrando a
elevada participação destas usinas no “pool” de
geração.

O trabalho também enfatiza as possibilidades de
associações da geração destas usinas de açúcar e
álcool com energias convencionais de base
hidráulica, aumentando a eficiência do parque
gerador.

PALAVRAS-CHAVE

Cogeração, Planejamento energético, Setor sucro-
alcooleiro

1.0 - INTRODUÇÃO

o Brasil, pelas suas características geográficas e
climáticas, possui uma produção significativa de
biomassa para fins energéticos, principalmente
aquela que atende ao setor sucro-alcooleiro.

Este segmento do setor industrial, que apresenta
uma liderança dentre as agroindústrias, processa
montantes extraordinários de biomassa combustível
em instalações segmentadas, podendo contribuir

significativamente com o Sistema Elétrico Nacional
num horizonte de médio a longo prazo, ao injetar
energia excedente gerada através da cogeração
termoelétrica.

A determinação mais exata do montante de
excedentes potenciais de energia elétrica em
cogeração, que seriam disponibilizados pelo setor
sucro-alcooleiro ao Sistema Interligado, não é
trivial. O número elevado de usinas e destilarias
existentes, com uma grande diversidade de idades
em suas instalações, os diferentes estágios
tecnológicos e as diretrizes adotadas pelos grupos
empresariais envolvidos, dentre outras constatações,
se refletem na constante discrepância encontrada
nas determinações destes potenciais.

Apesar desta discrepância, a participação da
biomassa na expansão da geração termoelétrica
dentro do parque gerador interligado brasileiro, se
constitui numa opção bastante atraente, quer por
parte do setor sucro-alcooleiro pela utilização do
bagaço de cana, quer através da geração em outros
setores industriais. O problema observado é a
necessidade de investimento da iniciativa privada, o
que até o momento tem se dado de forma incipiente,
uma vez que se exige do setor elétrico regras claras
e políticas tarifárias realistas, que remunerem o
capital investido.

A inserção da cogeração no setor industrial, e mais
especificamente no sucro-alcooleiro, propiciou a
criação da figura de dois agentes produtores de
energia elétrica, regulamentados pelo Decreto 2003,
de 10/09/96: o Autoprodutor e o Produtor
Independente de Energia - PIE. Desta forma, a
comercialização da energia elétrica gerada ou da
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energia excedente, poderá ser feita por estes agentes
com terceiros ou com as concessionárias.
2.0 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho apresenta um estudo de
repotenciação de usinas de açúcar e álcool, para
geração de excedente de energia elétrica a ser
comercializada com a concessionária.

Tais usinas estão localizadas no interior do Estado
de São Paulo e têm capacidade de processamento de
10.000 toneladas de cana por dia, considerando um
período de safra de 210 dias corridos ou 178 dias
úteis.

Foram adotados neste estudo arranjos nas
instalações de uma usina padrão, consistindo na
instalação de caldeiras novas e na adequação do
sistema turbo-gerador para novos níveis de pressão.

Vale ressaltar que a avaliação econômica do
presente projeto não foi plenamente desenvolvida,
haja vista a relevância dos aspectos técnicos
considerados. Restringiu-se os objetivos do estudo
às possibilidades de geração de eletricidade e as
quantidades de energia disponíveis para a sua
comercialização.

A configuração atual desta usina típica apresenta a
caldeira operando com pressão de 20 bar e
temperatura de 380oC, produzindo 208 t/h de vapor.
Este vapor, antes de ser utilizado no processo, à
pressão de 2,5 bar, passa por 2 turbinas produzindo
6MW de trabalho elétrico, e 8,5 MW de trabalho
mecânico. Todo trabalho produzido é consumido na
própria usina.

Dentro das premissas adotadas para a
repotenciação, ou seja, utilizando uma caldeira
operando a 66 bar, à temperatura de 480oC e
considerando uma eficiência de 85%, tanto para a
caldeira, como para a turbina, chegou-se aos
seguintes resultados:

bagaço total 104,15 t/h
bagaço disponível (95%) 99,00 t/h
consumo de vapor 146 t/h
consumo na turbina 6 kg(vapor)/kWh
geração em contrapressão 24.333 kWh
produção total de vapor 212.850 kg(vapor)/h
vapor disp. para geração 66.850 kg(vapor)/h
cons. na turb. de condens. 3,7 kg/kWh
energia prod. em condens. 18.067,5 kWh
energia total produzida 42.400,5 kWh

energia parasita (2,1%) 890,5 kWh

O vapor produzido passa por uma turbina principal
gerando uma potência elétrica máxima de 30 MW.
Descontando-se os consumos próprios, obtem-se 24
MW excedentes, disponíveis para comercialização.

Desta turbina principal, ainda se extrai vapor à 22
bar, que alimenta turbinas para acionamento
mecânico e demais processos de aquecimento.

Ressalta-se que o dimensionamento do potencial de
geração a partir dos valores identificados para a
usina em questão, requer um melhor conhecimento
do perfil de obsolescência das instalações. A
evolução tecnológica dos equipamentos e processos
operativos também devem ser melhor conhecidos, já
que os mesmos poderiam minimizar os custos de
aquisição e maximizar as quantidades de energia
ofertadas.

As alternativas de potencialização da geração de
eletricidade, através da produção fora do período de
safra, poderiam ainda ser consideradas. Isso no
entanto, implicaria na ampliação da estocagem de
bagaço, na compra de excedentes de bagaço de
terceiros, ou ainda, na adoção do uso de palhas e
pontas da cana verde como combustível. Estas
práticas não são usuais atualmente, embora
acessíveis aos profissionais do setor sucro-
alcooleiro.

3.0 - UTILIZAÇÃO DE MODELO
MATEMÁTICO

3.1 MODELO MODDHT

O planejamento do setor elétrico tem como objetivo
principal a determinação da melhor seqüência para
a construção de novas usinas, sejam elas
hidroelétricas ou termoelétricas, além das linhas de
transmissão e de distribuição, que tendam
minimizar os custos de investimentos e de
operação.

No processo decisório, o setor elétrico se utiliza de
modelos matemáticos para efetuar um tratamento
sistemático e coerente da expansão da geração.

A metodologia MODDHT - Modelo de Despacho
Hidrotérmico, se baseia em conceitos de
programação estocástica e análise de decisão, que
permitem representar de maneira explícita as
incertezas dos diversos fatores que afetam o plano
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de expansão, tais como demanda, custo de
combustível, atraso de obras, etc.

Seu objetivo não é simplesmente minimizar o valor
esperado dos custos de investimento e operação,
mas determinar estratégias robustas, isto é, que
levem a um desempenho aceitável com relação a
todos os cenários operativos futuros.

A operação cronológica dos reservatórios e os
limites de transmissão entre os subsistemas são
representados no cálculo dos custos operativos.

Como limitação do MODDHT, pode-se apontar que
uma usina hidroelétrica candidata não pode ser
avaliada isoladamente, mas sim em termos do
sistema. Em outras palavras, o benefício de uma
usina depende das outras usinas existentes ou
planejadas, da demanda, da política operativa, das
condições hidrológicas, etc..

Uma das características mais atraentes do
MODDHT é justamente formular e analisar
estratégias de expansão como um todo, levando em
conta as influências mútuas entre os diversos
componentes do plano de expansão.

Devido a estes aspectos, o MODDHT vem sendo
considerado uma ferramenta adequada para o
planejamento da expansão do sistema brasileiro.

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A preparação dos dados de entrada para a
simulação das usinas sucroalcooleiras, no modelo
MODDHT, consistiu dos seguintes parâmetros:
• entrada em operação de 2 usinas a cada ano, à

partir de 2001.
• mês de entrada da usina no sistema: maio
• mês de saída da usina do sistema: novembro

Com a adoção destes parâmetros, teve-se a intenção
de caracterizar o melhor possível a configuração
destas unidades e, principalmente, a sazonalidade
peculiar deste tipo de indústria, que utiliza o bagaço
de cana como combustível.

O resultado do modelo que simula a geração
térmica esperada destas usinas, está apresentada na
Tabela 1, a seguir.

Os valores da ordem de 89% de fator de capacidade,
demonstram que estas usinas serão sempre
despachadas no sistema. Em outras palavras, estas
usinas sempre estarão sendo utilizadas para suprir o

mercado de energia, em detrimento de outras
classes de usina térmica.

TABELA 1 - SIMULAÇÃO DA GERAÇÃO
TÉRMICA ESPERADA

Ano Geração térmica
esperada (GWh)

Fator de
capacidade

(%)
2001 187,1 0,890
2002 375,1 0,892
2003 562,0 0,891
2004 751,1 0,893
2005 939,8 0,894
2006 1129,1 0,895
2007 1317,1 0,895
2008 1505,3 0,895
2009 1693,5 0,895
2010 1881,7 0,895

Esta escolha preferencial está ligada,
principalmente, ao custo do combustível, fator
preponderante para o modelo MODDHT. O
despacho sempre é feito levando-se em conta o
empreendimento que proporcione o menor custo de
geração.

Outras considerações que podem ser observadas da
simulação deste modelo é que, embora seja, no
total, um acréscimo de oferta significativo, uma vez
que são 25 unidades de 24 MW cada, perfazendo
um total de oferta de 600 MW, a entrada escalonada
destas usinas, tem pouca influência na percentagem
dos riscos de déficits observados para os períodos de
análise.

Vale ressaltar aqui, que o risco de déficit nada tem
a ver com o risco de atendimento de mercado. O
risco de déficit é definido como a probabilidade da
ocorrência de eventos desfavoráveis nas seqüências
hidrológicas, o que provocará a impossibilidade do
atendimento de energia no mercado estimado para o
futuro.

4.0 - INTERAÇÃO COM A INDÚSTRIA DA
ELETRICIDADE

Na direção da capitalização do Setor Elétrico e na
busca de uma maior competitividade e redução dos
custos de geração e distribuição, reorganizou-se
recentemente este segmento da economia, criando-
se a Indústria da Eletricidade. A essência das
mudanças repousa na figura dos Consumidores
Livres de Energia, criando-se a possibilidade de
cada consumidor buscar quem lhe possa atender em
melhores condições de preço e qualidade. Também
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criou-se novos agentes nesta nova organização,
como os Produtores Independentes de Energia -
PIE, os Agentes de Comercialização e o MAE -
Mercado Atacadista de Energia.

Adotou-se ainda políticas de incentivo a uma
melhor ocupação da transmissão existente,
assegurando-se o livre acesso à rede para todos os
participantes da indústria. Desta forma, na
localização de novas instalações geradoras, deve-se
procurar sítios que acrescentem benefícios advindos
do acesso adequado à rede, além das considerações
usuais de localização de empreendimentos; observa-
se então a tendência de se buscar a implantação dos
novos empreendimentos de geração em pontos
carentes de abastecimento de energia elétrica.

Vários estudos de paralelismo entre gerações de
centrais de açúcar e álcool e a rede interligada já
foram conduzidos no passado. No presente trabalho
procura-se determinar a influência da oferta de
excedentes de destilarias e usinas de açúcar e álcool
de médio porte, unidades que consomem por volta
de 10.000 toneladas de cana por dia. A
possibilidade da existência de déficits de energia
firme, coloca o mercado na procura destas ofertas
termoelétricas de maior confiabilidade. Sua
viabilização dependerá da existência de
mecanismos que garantam o repasse de eventuais
custos mais elevados à tarifa, buscando-se
composições viáveis ao PIE, às Supridoras, às
Distribuidoras e, principalmente, ao consumidor
final.

A competitividade dos PIE no Sistema Interligado
repousará no seu direcionamento a condições de
operação diferentes das praticadas pelas geradoras
de maior porte, haja vista a competitividade da
energia hidroelétrica; de qualquer forma, existirá
oportunidade para estes geradores tanto nos
fornecimentos a clientes localizados no segmento
livre do mercado, como também em
complementação a geradores de base hidráulica.
Sua contratação deverá se processar de forma ágil e
integrada, com um acompanhamento intenso das
cotações da energia elétrica no MAE, entrando-se
no mercado quando a equação preço-de-
fornecimento/preço-de-compra/preço-do-
combustível/gastos-de-geração se equilibra.

As regras em consideração, que estarão contidas
nas portarias regulamentadoras da Lei 9648,
prevêem que as Distribuidoras deverão ser
obrigadas a adquirir, em contratos de longo prazo,
pelo menos 85% do seu fornecimento, frequentando

o MAE para as complementações necessárias. O
PIE de base térmica poderá vender parte ou a
totalidade de sua energia, podendo, por exemplo,
celebrar contratos num montante reduzido e buscar
no MAE oportunidades comerciais mais
interessantes; da mesma forma, será chamada a
fornecer energia ao MAE quando se avizinha um
período crítico ou uma estação de baixa
hidraulicidade. Não será vedada ao PIE a prática da
especulação com energia elétrica no MAE.

5.0 - CONCLUSÃO

Pode-se concluir do presente trabalho, que existem
oportunidades comerciais interessantes ao PIE de
base térmica dimensionado ao porte aqui
considerado. Além da possibilidade de praticar
custos de geração compatíveis com as tarifas
existentes, poderá compor-se com geradores de base
hidráulica, complementando suas produções e
firmando as energias secundárias das estações
chuvosas. Estes projetos viabilizarão situações de
complementação térmica onde os dados de energia
assegurada dos projetos hidráulicos associados a
PIE poderão ser sensivelmente majorados sem
crescimento significativo do montante investido e
dos custos de operação.

A abordagem simplificada da questão da
oportunidade de inserção de usinas termoelétricas
no atual parque gerador paulista aqui analisada,
mostra que a preocupação com a expansão da oferta
de energia elétrica ainda será balizada pelo critério
de mínimo custo.

Essas premissas são obtidas por modelos
probabilísticos que fornecem a configuração técnica
e econômica que balizarão o regime de operação
previsto para o Sistema. Entre esses modelos, o
atualmente utilizado é o Modelo de Despacho
Hidrotérmico, ou MODDHT.

Através desta modelagem, pode-se avaliar a geração
térmica esperada, bem como, o fator de capacidade
para um universo de 10 anos, adotado como
premissa para este estudo.
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