
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV-EESP 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIRÓZ” – ESALQ/USP 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 

 

 

 

 

 

 

 

NILTON ALBINO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE ENERGÉTICA DA CRISTALIZAÇÃO POR RESFRIAMENTO  

NA INDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

  2012  



NILTON ALBINO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE ENERGÉTICA DA CRISTALIZAÇÃO POR RESFRIAMENTO  

NA INDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR. 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de 

São Paulo-FGV-EESP, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária EMBRAPA e Escola 

Superior de Agricultura “Luis de Queiroz”-

ESALQ/USP, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Agroenergia. 

Campo de conhecimento: Agroenergia 

  

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ DÍLCIO ROCHA 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Albino Filho, Nilton. 

     Uma análise energética da cristalização por resfriamento na indústria da cana-de-

açúcar / Nilton Albino Filho. - 2012. 

     92 f. 

 

     Orientador: José Dilcio Rocha. 

     Dissertação (MPAGRO) - Escola de Economia de São Paulo. 

    

  1. Cana-de-açúcar. 2. Açúcar - Resfriamento. 3. Cristalização. 4. Álcool como 

combustível. I. Rocha, José Dilcio. II. Dissertação (MPAGRO) - Escola de Economia 

de São Paulo. III. Título. 

 

                                                               

                                                                                                           CDU 633.61 

 

 

 

 

 

 



 

 

NILTON ALBINO FILHO 

 

 

Uma análise energética da cristalização por resfriamento 

 na indústria da cana-de-açúcar. 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de 

São Paulo-FGV/EESP, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e Escola 

Superior de Agricultura “Luis de Queiroz”-

ESALQ/USP, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Agroenergia. 

Campo de conhecimento: Agroenergia 

 

Data de aprovação: 

15/06/2012. 

 

Banca examinadora: 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. José Dílcio Rocha  

(Orientador) 

EMBRAPA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Claudio Lima de Aguiar 

ESALQ-USP 

 

________________________________________ 

Dr.Wilson Andalecio de Araujo 

DuPont – Industrial Biosciences 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à 

Deus, por me dar discernimento em ter o espírito de um eterno aprendiz. 

A minha esposa Claudilene e filhos Natália, Guilherme, Gustavo e Gabriel pelo incentivo, 

paciência e compreensão, devido a minha ausência em momentos especiais para todos nós, e 

aos meus pais Nilton e Janete pela formação que me deram, pautada em princípios e valores 

éticos que me guiaram e serão sempre o meu guia e exemplo de vida. 

 

. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Meus agradecimentos ao Professor Doutor José Dílcio Rocha, pela orientação e incentivo que 

viabilizaram a realização do trabalho, sempre prestativo e dedicado, conduzindo o trabalho de 

forma brilhante. 

Aos membros da Banca Examinadora, Professor Doutor Claudio Lima de Aguiar e Doutor 

Wilson Andalecio de Araujo, que prontamente se colocarão a disposição em compartilhar 

seus conhecimentos analisando este estudo. 

À todos os queridos amigos de turma, pois tive o privilégio de conhecê-los e sem dúvida 

termino esta etapa muito melhor do que quando iniciei, intelectualmente e pessoalmente, pela 

valiosa convivência com vocês, trocando experiências e conhecimentos de forma irrestrita e 

mutuamente. 

Aos professores das instituições FGV-EESP, EMBRAPA e ESALQ-USP, que sempre se 

colocaram a disposição, permitindo elevar meu conhecimento acadêmico. 

Ao nosso monitor Alexandre, sempre solícito com todos. 

Aos meus irmãos Narces, Naira e Nilson, que sempre me apoiaram em minha trajetória. 

Minha gratidão ao Grupo São Martinho, que me proporcionou condições de cursar o 

mestrado, oferecendo a bolsa de estudo e agenda dentro do horário de expediente, 

representada pelos Diretores Roberto Pupulin e Carlos Fernando Zaneti de Andrade. 

Agradeço também a valiosa ajuda dos amigos de trabalho, Adriano Rogério Alvarinho, 

Carlos Eduardo Ramos da Silva, Paulo de Tarso Neves e Cesar Miranda, que 

contribuíram grandemente no desenvolvimento do trabalho. 

Aos colegas do CTC, Graciela de Amaral e ao mestre Alberto Shintaku, bem como aos 

colegas da DEDINI, Fernando Buscariol e Paulo Eduardo Mantelatto, pelo apoio e 

compartilhamento de seus conhecimentos e informações preciosas neste desenvolvimento. 

A todos a minha gratidão e admiração. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Os mercados dos produtos oriundos da cana-de-açúcar no mundo vêm sofrendo nos últimos 

anos mudanças estruturais significativas. 

No cenário brasileiro, houve grande expansão da produção de cana-de-açúcar, impulsionados 

pela demanda dos carros flex –fuel, além da oportunidade de suprir o volume de açúcar que a 

União Europeia deixara de colocar no mercado mundial pela eliminação da subvenção aos 

exportadores de açúcar do bloco. 

As incertezas dos mercados exigem mudanças de estratégias de negócio, usinas projetadas 

para produção exclusiva de etanol, alteram sua estratégia para produção conjunta etanol e 

açúcar. Apesar dos processos comuns para produção de açúcar e etanol, não significa que essa 

mudança de estratégia seja fácil de ser efetivada, principalmente pelo aspecto energético. 

Estudos de processo de produção de açúcar mais eficientes energeticamente, com custos 

menores tem ganhado força na União Europeia, dentre elas a cristalização do açúcar por 

resfriamento. Vários cenários produtivos inclusive integrados a produção de etanol tem sido 

desenvolvidos ao longo dos anos. 

O objetivo do trabalho foi verificar por comparação de cenários, duas tecnologias de 

cristalização do açúcar (cozimento e resfriamento), em relação ao impacto nos excedentes de 

energia elétrica quando a produção de açúcar é adicionada a unidades que produzem somente 

etanol e energia elétrica. 

Por meio de simulações dos balanços térmicos dos cenários, observou-se uma restrição 

importante quando adotado a cristalização por cozimento, no que se refere aos volumes de 

excedentes de energia elétrica, e que pode ser minimizado se adotado o processo de 

cristalização por resfriamento, podendo assim ser uma alternativa quando se deseja mudar a 

estratégia do negócio, de produção exclusiva de etanol e energia elétrica para etanol açúcar e 

energia elétrica. 

 

 

Palavras-chave: cristalização, resfriamento, cozimento, excedentes de energia elétrica, 

açúcar, etanol, balanço térmico, estratégia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Significant structural changes have been occurred in the markets of sugarcane derived 

products in the world in recent years. 

Regarding Brazilian scenario, there was a great expansion of sugarcane production due the 

high demand by flex-fuel cars. In addition the opportunity to meet the volume of sugar that 

the European Union had failed to put on the world market by eliminating the subvention to 

sugar exporters in the block. 

The uncertainties of the markets requires changes in the previus business strategies. Those 

mills designed for the exclusive production of ethanol, change your strategy to produce both 

ethanol and sugar. Despite the common processes for the production of sugar and ethanol, it 

does not mean that this change in strategy is easy to be effected mainly by the energy 

consumption. 

New developments in more energy efficient sugar production process, with lower costs have 

gained strength in the European Union, among them a sugar crystallization by cooling. Many 

scenarios production and integrated ethanol production have been developed over the past 

years. 

The objective of this study was to compare two technologies of sugar production such as 

boiling and cooling crystallization. The impact on electricity surplus when the production of 

sugar is added to units that produce only ethanol and electricity is discussed. 

By simulating the thermal balance of the scenarios, we observed an important restriction 

adopted when the crystallization by boiling, in terms of electricity surplus amount, which can 

be minimized by adopting the process of crystallization by cooling. It may therefore be an 

alternative when a change in the business strategy is desired from an exclusive production of 

ethanol and electricity to sugar, ethanol and electricity production. 

 

 

Keywords: crystallization, cooling, sugar boiling, electricity surplus, sugar, ethanol, 

energy balance, strategy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O histórico do processamento da cana-de-açúcar no Brasil remonta o século XIX, segundo 

Moraes (2000) desde então o setor vem sofrendo transformações nos ambientes institucionais 

e estruturas organizacionais, conforme segue: 

 intervenção do Estado pedido pelos próprios produtores na década de 30 a fim de 

regular demanda e produção, 

 incentivo a produção de etanol, durante a II Guerra Mundial, através de destilarias 

processando diretamente o caldo de cana-de-açúcar, até então todas anexas as usinas 

que produziam açúcar utilizando o mel residual como matéria prima para a produção 

do etanol, o aumento da mistura do etanol anidro à gasolina importada em 1941 de 5% 

para 20%, 

 migração do polo produtor de açúcar do nordeste para o sudeste a partir de 1946, 

 criação do Proálcool em meados dos anos 70, após o 1º choque do petróleo que tinha 

como ênfase a expansão da produção do etanol anidro para mistura à gasolina e a 

retomada do programa no 2º choque do petróleo na metade de 1979, mudando a ênfase 

para a expansão da produção do etanol hidratado, afim de substituir a gasolina, 

 incentivo do carro à etanol hidratado no final de 1980, com preços do etanol hidratado 

fixados a 65% do valor da gasolina, prazos maiores para financiamento do carro e 

aberturas dos postos aos finais de semana para abastecimento com etanol, 

 rejeição do consumidor ao carro à etanol devido a retirada de incentivos fiscais, a 

redução de oferta de etanol devido ao fechamento de destilarias e o redirecionamento 

da cana-de-açúcar para produção de açúcar, reduziram a oferta de etanol, provocando 

filas para abastecimento dos carros à etanol no final de 1989, 

 desregulamentação do setor prevista inicialmente para janeiro de 1997, mas concluída 

em fevereiro de 1999, liberando os preços da matéria prima e produtos da cadeia 

sucroalcooleira, 

 advento do carro flex-fuel em 2003, dando novo impulso a indústria automobilística e 

ao consumo de etanol, fazendo o consumo do etanol superar o da gasolina em maio de 

2008, 

 aceite em 2005 da Organização Mundial do Comércio (OMC) ao pedido do Brasil, 

Austrália e Tailândia contra a subvenção da União Européia aos produtores de açúcar 

do bloco, abrindo um novo espaço de mercado para o açúcar brasileiro, 
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 concentração das empresas por meio de fusões e a entrada de novos grupos no setor. 

Os eventos relacionados foram responsáveis por ciclos de escassez e excesso de produtos que 

associados à dinâmica de mercado impactaram diretamente na rentabilidade do negócio. 

No mercado mundial de açúcar, a demanda pressiona os preços, seja pelo consumo per capita 

maior devido ao aumento de renda da população dos países em desenvolvimento, seja pela 

quebra de safra de cana-de-açúcar de tradicionais produtores mundiais, como Brasil, 

Austrália, Índia e outros, tornando o açúcar uma importante fonte de renda para a indústria 

(UNICA, 2011). 

Com a escalada de preços ocorrida em 2008 no mercado de açúcar, vários grupos repensaram 

sua estratégia de negócios, plantas antes projetadas para produção exclusivamente de etanol 

passaram a produzir também açúcar. 

A reestruturação do setor elétrico nacional em 2004 abriu nova oportunidade de aumento de 

receita das usinas de açúcar. A otimização de processos e a adoção de novas tecnologias 

permitiu a geração de excedentes de energia elétrica, com isso, o bagaço da cana-de-açúcar 

que a princípio era tido como um problema, devido aos grandes volumes gerados e sem 

destinação comercial, passou a ser uma fonte de geração de receita. 

Para Nascimento e Lora (2004) o termo cogeração independe da forma como a energia está 

disponível, seja a potência na forma de energia elétrica ou mecânica e a energia térmica se 

utilizada para aquecimento ou resfriamento, bem como se a eletricidade gerada é utilizada 

exclusivamente pela central de geração ou para venda a outros consumidores, no entanto, o 

setor sucroenergético convencionou o termo cogeração para a venda de excedentes de energia 

elétrica. 

As preocupações globais em relação às mudanças climáticas pressionam governos, empresas 

e a sociedade em geral a buscarem alternativas aos combustíveis fósseis e é nesse contexto 

que o setor sucroenergético pode oferecer a partir da cana-de-açúcar dois produtos alinhados a 

esses objetivos, o etanol e a energia elétrica excedente, a partir de fontes renováveis. 

Considerando que normalmente os novos empreendimentos agroindustriais são desenhados 

para iniciarem suas operações produzindo etanol e energia elétrica e sendo os mercados 

regulados por agências governamentais através do controle dos preços da gasolina que tem 

como produto substituto o etanol e no caso da energia elétrica definindo os valores tetos dos 
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leilões de energia elétrica abaixo da taxa mínima de atratividade dos investimentos de 

cogeração, a expansão do setor sucroenergético sofreu grande retração. 

O cenário de incertezas no mercado de etanol e energia elétrica, além de dificultar a entrada 

de novas plantas em operação, obrigam as empresas estabelecidas a reverem suas estratégias 

de negócios, onde plantas que foram projetadas para produzirem somente etanol e energia 

elétrica desejam incluir em seu portfólio também o açúcar. 

Essa mudança de estratégia possui uma restrição importante, que são os contratos de venda de 

energia já firmados e que podem ter dificuldade para serem cumpridos, pois a produção de 

açúcar demanda maior consumo de vapor de processo e consequentemente menor 

disponibilidade de bagaço para a geração de excedentes de energia elétrica para ser exportada 

para a rede pública. 

Diferentemente do período de expansão da produção de cana-de-açúcar na introdução do 

Proálcool nos anos de 1970, as tecnologias de materiais e de aplicação evoluíram muito, 

disponibilizando alternativas antes não encontradas ou tidas como inviáveis devido 

principalmente aos custos de implantação (MATHLOUTHI, 2011). 

Entre as tecnologias disponíveis, a cristalização por resfriamento pode ser uma alternativa 

interessante, pois apresenta algumas vantagens em relação à cristalização por cozimento de 

massa que são: 

 menor consumo específico de vapor do processo, 

 menor necessidade de insumos no tratamento do caldo para produção de açúcar, 

 menor investimento na implantação da fábrica de açúcar em equipamentos e 

edificações. 

Mantelatto (2005) já demonstrou que a cinética da cristalização por resfriamento é aplicada ao 

caldo de cana-de-açúcar, até então, os estudos estavam ligados à cadeia de açúcar que usa a 

beterraba como matéria-prima, onde as características físico-químicas do caldo são 

ligeiramente diferentes.  

Com isso se faz necessário avaliar o quão atrativo é a aplicação da tecnologia de cristalização 

por resfriamento em alternativa a tecnologia tradicional de cristalização por cozimento, seja 

nos aspectos energéticos ou no investimento inicial para introdução da fábrica de açúcar em 

uma nova planta. 
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Esse trabalho visa identificar as vantagens e desvantagens da alternativa de cristalização do 

açúcar por resfriamento, verificando sua aplicabilidade em plantas novas, no que concerne ao 

balanço energético para as duas alternativas (processo por cozimento e por resfriamento). 

A análise se dará pela comparação dos cenários de produção de etanol, produção de etanol e 

açúcar por cristalização por cozimento e produção de etanol e açúcar por cristalização por 

resfriamento. 

No Capitulo 2 será feito uma breve descrição dos mercados do setor sucroenergético, das 

etapas industriais do processamento da cana-de-açúcar para produção de etanol e açúcar, o 

balanço térmico desses cenários e as diferenças dos processos para produção de açúcar através 

da cristalização por cozimento e da cristalização por resfriamento. 

No Capitulo 3 temos a metodologia utilizada para comparar os cenários que são feitos através 

simulações matemáticas dos balanços térmicos, indicando os volumes de excedentes de 

energia elétrica nos períodos de safra e entressafra. 

No Capitulo 4 são apresentados os resultados, fazendo a comparação dos cenários simulados. 

E finalmente no Capitulo 5 as conclusões citando as vantagens e desvantagens dos dois 

processos de cristalização do açúcar e a sugestão de novos estudos. 
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2. O SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

A capacidade de moagem de cana-de-açúcar é crescente no setor sucroenergético. Isso é 

justificado por vários fatores que colocam o Brasil com grande vantagem competitiva no 

mercado mundial. O baixo custo de utilização da terra, da mão-de-obra na lavoura e na 

indústria, as grandes escalas de produção das unidades, geralmente acima de 2.800.000 

toneladas de cana-de-açúcar por safra, clima favorável, potencial de expansão e o baixo custo 

de processamento que tem como principal componente o baixo custo energético, devido a 

fonte de combustível ser o bagaço da própria cana-de-açúcar, além da característica do 

processo que permite o uso da cogeração da energia do bagaço, produzindo trabalho mecânico 

e térmico simultaneamente, são os fatores que diferenciam os custos de processamento no 

Brasil (ESBERARD et al., 2009; PEREIRA et al., 2006). 

Este cenário chamou a atenção de grandes grupos petroquímicos e atores no mercado 

mundial, que somado a grupos nacionais, impulsionaram o crescimento do setor nos anos de 

2006 e 2007. As novas unidades em sua maioria estavam projetas para produção de etanol e 

energia elétrica. 

A Figura 2.1 mostra a evolução do setor sucroenergético nas últimas décadas. O volume 

adicional de etanol, atendendo quase que exclusivamente o mercado interno, uma vez que as 

barreiras tarifárias impostas de forma protecionista por alguns países e as exigências de 

atendimento a certificações sociais e ambientais, impediram a expansão do mercado de etanol 

para além das fronteiras brasileiras, juntamente com o controle de preço da gasolina pela 

Petrobrás que está submetida às orientações governamentais, deprimiram os preços do etanol, 

reduzindo as margens projetadas nesses investimentos. 

A crise econômica mundial de 2008 e a baixa atratividade dos novos projetos reduziram a 

renovação dos canaviais, atividade essencial para evitar o seu envelhecimento e consequente 

perda de produtividade. 

Além do envelhecimento do canavial, as perdas neste período foram majoradas pelas 

condições climáticas desfavoráveis nos períodos para o cultivo da cana-de-açúcar. Esses 

fatores provocaram um descompasso entre oferta e demanda, provocando a inflexão da curva 

de expansão de cana-de-açúcar no Brasil e consequentemente redução dos volumes de açúcar 

e etanol, como observado na Figura 2.1. 



20 

 

 

Figura 2.1 – Produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol no Brasil, série histórica de 22 anos. 

Fonte: UNICA, 2011. 

 

 

Todo esse cenário macroeconômico fez o preço do açúcar no mercado internacional bater 

recordes de valores, levando os grupos que possuíssem projetos direcionados somente para a 

produção de etanol e energia elétrica a reconsiderarem suas estratégias passando a incluir o 

açúcar em seu portfolio de produtos. A Figura 2.2 apresenta o comportamento ascendente nos 

preços dos dois tipos de açúcares exportados pelo Brasil nos últimos 10 anos, sendo o Cristal 

para destinação direta ao mercado consumidor e o VHP (Very High Polarization) como 

matéria-prima para as refinarias de açúcar fora do Brasil, o que justifica a diferença de valores 

entre eles. Evolui de 5 para 30 dólares americanos a saca de açúcar de 50 kg de 2002 a 2012.  

O grande problema em se mudar uma estratégia de negócio traçada inicialmente para 

produção de etanol e energia elétrica e, posteriormente, incluir a produção de açúcar no 

portfólio, reside no fato de que a produção de açúcar demanda um consumo maior de energia 

térmica, consequentemente maior consumo de bagaço, com isso, há um excedente menor de 

energia elétrica a ser vendido nesta condição de produção de açúcar e etanol, quando 

comparada com a produção de etanol. 
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Admitindo que as plantas que produzem somente etanol já tenham comprometido todo o 

volume excedente de energia elétrica, incluir a produção de açúcar trará dificuldade ou até 

mesmo impossibilidade em cumprir os contratos de venda de energia elétrica.  

 

Figura 2.2 – Preços do açúcar no mercado externo, série histórica de 10 anos. 

Fonte: CEPEA, 2012. 

 

 

Existem algumas tecnologias que permitem a redução de consumo de vapor de processo para 

produção de açúcar, como o aproveitamento do flash dos condensados dos vapores, sistemas 

de regeneração de calor, equipamentos com elevadas taxas de evaporação entre outros, no 

entanto, são condições que tornam cada vez mais complexos os controles operacionais e com 

custos elevados de implantação. 

A facilidade de se adicionar o açúcar ao portfólio da usina se deve ao fato de que a matéria-

prima é a mesma, a cana-de-açúcar, e parte do processo é comum aos dois produtos, 

facilitando a implementação da mesma. 

Fazendo uma análise dos avanços tecnológicos e a tendência mundial de introdução dessas 

inovações tecnológicas no setor sucroenergético, observa-se que a União Europeia está 

investindo no desenvolvimento de tecnologias que visam reduzir o consumo de energia do 

processo, isso inclui a cristalização por resfriamento (VACCARI et al., 2003). 
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Com a restrição do subsídio dos governos aos produtores de beterraba, imposto pela OMC, os 

custos de produção tornaram-se elevados, o que forçou o fechamento de várias unidades de 

produção baseado nessa matéria-prima. 

O principal custo das plantas industriais que processam beterraba está nos altos custos de 

energia, uma vez que a beterraba não possui a biomassa disponível como o bagaço na cana-

de-açúcar, obrigando essas unidades a utilizar gás natural ou carvão mineral como fonte 

primária de energia. A Figura 2.3 mostra o custo relativo médio de produção de açúcar para 

vários países entre a safra 2006/2007 até a safra 2009/2010. As matérias-primas são a cana-

de-açúcar e a beterraba. A Tabela 2.1 mostra o custo de produção e de logística nas duas 

principais regiões brasileiras produtoras de açúcar, comparativamente a outros países grandes 

exportadores. Essa tabela evidência a competitividade das regiões Centro-Sul e Nordeste 

brasileiras frente aos concorrentes internacionais.  

 

 
 

Figura 2.3 – Custo relativo médio de produção por tonelada de açúcar em alguns países, 

período de 2006/2007 a 2009/2010. 

Fonte: Illovo (2011). 
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Tabela 2.1 – Custos de produção e exportação de açúcar, relativos as médias de custo dos 

outros maiores exportadores 

 
Custo Centro Sul Nordeste 

(%) (%) 

Produção de cana 55 85 

Processamento 60 105 

Transporte e elevação 185 45 

Total 65 90 

   Fonte: Conferência DATAGRO (2004). 

A fim de buscar uma alternativa para a restrição dos custos, Mantovani et al. (1988) propõem 

a utilização da cristalização por resfriamento para redução do consumo energético na 

produção de açúcar, além de outras vantagens citadas a seguir. 

 

2.1 – Expansões de moagem em plantas novas 

Os projetos de plantas novas apresentam uma característica típica de crescimento da taxa de 

moagem ao longo das safras, isso se deve ao fato do alto custo do plantio de cana-de-açúcar, 

composto pelas operações agrícolas e as mudas necessárias para expansão da área de colheita. 

Geralmente os projetos novos são estabelecidos em novas fronteiras agrícolas para a cana-de-

açúcar, com isso, a preparação e sistematização da lavoura representa um custo maior que as 

operações de renovação do canavial, necessárias após os ciclos de produção que variam de 5 a 

7 anos. 

A fim de reduzir os custos, limita-se a estrutura de plantio e parte da cana-de-açúcar 

disponível para processamento é utilizada como muda para as novas áreas. Uma prática 

comum no setor é a utilização dos mesmos recursos que serão utilizados na safra para o 

plantio de expansão ou renovação, otimizando os recursos, no entanto, limitando o período da 

atividade à entressafra. O resultado é um aumento gradativo da oferta de cana-de-açúcar para 

processamento. Diversos artifícios podem ser utilizados para reduzir o tempo de maturação do 

projeto, no entanto, vão requerer maior investimento (FERNANDES, 2003). 

A Figura 2.4 mostra o crescimento típico da disponibilidade de cana-de-açúcar nas plantas 

novas, nos 10 primeiros anos de implantação do empreendimento e fases de maturação do 

negócio. 
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Figura 2.4 – Evolução do processamento de cana-de-açúcar em uma planta nova. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No exemplo da Figura 2.4, foi considerada uma proporção de cana-de-açúcar ofertada por 

fornecedores de cana-de-açúcar, da ordem de 20% do total disponível, no entanto, os 

fornecedores estarão sujeitos às mesmas pressões de custos que as unidades, portanto, é 

comum que realizem uma taxa de crescimento igual a que ocorre com a cana-de-açúcar da 

própria unidade. 

Ao atingir a capacidade máxima da fábrica de etanol, passa-se a direcionar o volume de cana-

de-açúcar adicional para produção de açúcar ou etanol, período em que já iniciou a 

amortização do investimento inicial e gerando receitas próprias (etanol e energia). 

Com o propósito de evitar a necessidade de maiores investimento industriais, é comum que as 

unidades iniciem suas operações produzindo somente etanol, uma vez que o investimento para 

a fábrica de etanol é menor que o necessário para a fábrica de açúcar, além de não gerar 

subprodutos ricos em açúcar, como ocorre com a produção de açúcar que gera o mel residual 

geralmente destinado para a destilaria. Dessa forma, as configurações iniciais das unidades 

industriais são fábricas de etanol ou fábricas de açúcar e etanol, raramente encontra-se fábrica 

de açúcar sem a fábrica de etanol. 

Durante o período de expansão a decisão estratégia de continuar produzindo etanol e energia 

elétrica ou adicionar ao portfólio o açúcar é o momento adequado para confirmar ou 

redirecionar a estratégia do negócio. 
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2.2 – Visão geral do processo de produção de etanol 

A fase inicial do processamento da cana-de-açúcar tanto para a produção de etanol como para 

a produção de açúcar começa com a extração do caldo, que é rico em açúcares, 

principalmente a sacarose. A seguir, ele passa pela área de tratamento do caldo, cujo principal 

objetivo é retirar as impurezas do caldo através de processos de decantação e clarificação do 

caldo (HUGOT, 1986). Se as impurezas não forem retiradas, haverá dificuldade na execução 

do restante das operações subsequentes e, portanto, reduzem o rendimento global do processo. 

A Figura 2.5 mostra as etapas de produção de etanol hidratado e anidro a partir da cana-de-

açúcar. 

A fase de pré-evaporação, consiste em aumentar a concentração de açúcar na solução 

açucarada, garantindo ao mosto um brix maior (24ºBx) e consequentemente uma fermentação 

com maior teor alcoólico do vinho, importante para reduzir o volume de vinhaça e o consumo 

de energia térmica (AMORIM, 2005). 

A solução açucarada é enviada a fermentação que possui como agente principal a levedura 

saccharomyces cerevisiae. Sua característica é de metabolizar o açúcar em condição de 

anaerobiose resultando em etanol e CO2. 

O processo de fermentação pode ter várias rotas de produção, em geral a grande maioria das 

unidades industriais realizam através do processo de batelada com reciclo das leveduras e uma 

outra porção das unidades industriais realizam a fermentação através do processo contínuo e 

com reciclo das leveduras. As rotas possuem vantagens e desvantagens, que estão indicadas 

resumidamente na Tabela 2.2. 

O resultado do processo da fermentação é o vinho contendo aproximadamente 9 a 11% de 

etanol, que é enviado para o processo de destilação e desidratação, produzindo etanol 

hidratado e anidro, respectivamente. O subproduto desse processo é a vinhaça, que será 

utilizada para fertirrigação da lavoura. 
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Tabela 2.2 – Rotas de Fermentações alcoólicas com as principais vantagens e desvantagens. 

 

Fonte: Encontros Fermentec - 21ª Reunião Anual – Revisões e Novidades (2000). 

 

  

 

BATELADA BATELADA CONTÍNUA BATELADA CONTÍNUA

com reciclo de fermento com reciclo de fermento com reciclo de fermento sem reciclo de fermento sem reciclo de fermento

(decantação) (centrifugação) (centrifugação)

Menor custo de instalação
Rendimento da fermentação 

até: 92%

Custo menor de instalação    

(ref. Fermentação batelada)

Menor probalidade de alta 

contaminação

Custo menor de automação 

(ref.  Fermentação batelada)

Sólidos insolúveis prejudicam 

a fermentação

Custo maior de instalação    

(ref. Fermentação continua)

Rendimento menor que a 

Fermentação por batelada

Rendimento máx. da 

fermentação: 80% à 82%

Custo maior de automação 

(ref.  Fermentação continua)

Maior probalidade de alta 

contaminação

VANTAGEM

DESVANTAGEM

Indicados para mostos com sólidos insolúveis acima de 2 %
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Figura 2.5 – Fluxograma do processo de produção de etanol. 
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A produção de etanol a partir da biomassa da cana-de-açúcar está na agenda de governos e 

empresas. Há um grande esforço da comunidade científica para o desenvolvimento de novos 

processos para o aproveitamento da componente lignocelulosica da biomassa. 

Caberá aos executivos e engenheiros das usinas o desenho de configurações de processo que 

tragam maior rentabilidade ao negócio com a utilização de excedente de bagaço e coleta de 

palha da cana-de-açúcar. 

 

2.3 – Visão geral do processo de produção de açúcar 

Para a produção de açúcar, as fases iniciais são iguais as de produção de etanol, sendo que 

após a pré-evaporação, se faz a divisão de caldos para produção de açúcar e etanol, conforme 

ilustrado na Figura 2.6. 

Após o processo de extração do caldo rico em açúcares da cana-de-açúcar, sua clarificação no 

tratamento do caldo e pré-evaporação, o caldo para a produção de açúcar é enviado à etapa de 

evaporação. A evaporação ocorre em um sistema de múltiplos efeitos que permite o 

aproveitamento energético de modo mais eficiente através da concentração a baixas 

temperaturas, usando o vapor do caldo que está sendo concentrado como fonte de calor no 

próximo estágio, isso eleva a concentração de açúcar na solução, e como produto desse 

processo tem o xarope. A Figura 2.7, demonstra as correntes de vapor e caldo de um sistema 

de evaporação de quatro estágios. 

O xarope é conduzido à área de cozimento, para ser concentrado e enviado para a 

cristalização da sacarose, esta etapa possui basicamente duas fases: 

1. formação dos cristais por nucleação, pé de cozimento e granagem; 

2. crescimento por deposição da sacarose nos núcleos; 

 

O produto dessa fase é a massa cozida que será centrifugada para a separação dos cristais do 

licor-mãe. O açúcar cristalizado nessa etapa ainda seguirá para secagem e armazenagem. 
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Figura 2.6 – Fluxograma do processo de produção de etanol e açúcar. 
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.  

Figura 2.7 – Evaporação de 4 efeitos, correntes de caldo e vapor (REIN, 2007).
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No processo de cristalização não ocorre todo aproveitamento da sacarose contida no xarope, 

para se obter o maior rendimento, repete-se o cozimento (Cozimento A da Figura 2.6), para 

garantir o maior esgotamento da massa, onde é comum encontrarmos cozimentos de duas e 

três massas. Posteriormente o mel esgotado, também conhecido como melaço, é enviado para 

fermentação aproveitando o açúcar residual para produção de etanol (HONIG, 1963). 

Assim a concentração do xarope e cristalização pode ocorrer de duas formas, a saber: 

1. em duas massas conforme Figura 2.8; 

2. em três massas, conforme Figura 2.9. 

O cozimento em duas etapas (duas massas) inicia-se o processo fazendo o cozimento no 

cozedor “C”, após o crescimento dos cristais, ocorre a centrifugação da massa cozida, o 

açúcar é diluído, recebendo a designação de magma “C”, o mel esgotado é enviado para 

fermentação aproveitando o açúcar residual para produção de etanol (HONIG, 1963). 

O magma é conduzido até o cozedor “A” e com a alimentação de xarope se faz novamente o 

cozimento, após o crescimento dos cristais, ocorre a centrifugação da massa cozida, o açúcar 

segue para secagem e armazenagem e o mel retorna para o cozedor “C”, iniciando um novo 

ciclo de cozimento, o cozimento de duas massas (REIN, 2007). 

O processo de cozimento em três etapas, as operações são similares, no entanto, ocorre a 

inclusão de mais um cozedor, cozedor “B”. A Figura 2.8 representa a opção de produção de 

açúcar VHP, utilizado como matéria-prima para as refinarias. Para ser classificado como tal, 

sua polarização não pode ser maior que 99,3º (HUGOT, 1986). Isso é conseguido com a 

refundição do açúcar C que é diluído no tanque de xarope, reduzindo a pureza e 

consequentemente a polarização do açúcar. 

O cozimento em 3 massas permite uma maior recuperação de açúcar na fábrica em relação ao 

cozimento de 2 massas, no entanto, há um consumo maior de vapor. 
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Na Tabela 2.3 é mostrado o consumo de vapor em cada cozimento e a pureza do melaço final 

que será direcionado para produção de etanol na destilaria. 

A pureza menor no melaço significa que ocorreu uma cristalização maior da sacarose presente 

no xarope, consequentemente maior recuperação da fábrica de açúcar (COPERSUCAR, 

1987). 

 

Tabela 2.3 – Consumo de vapor nos cozimentos e pureza do melaço final, para os sistemas de 

cozimento de duas e três massas (REIN, 2007; HUGOT, 1986). 
 

  Toneladas de vapor por hora 

Cozimentos A B C Total 

2- massas 72,7 - 17,1 89,8 

3 – massas 65,6 16,3 17,1 99,0 

     
Pureza do melaço final 

   
2 - massas 69% 

   
3 -  massas 36% 

    

      

 

Figura 2.8 – Cozimento de 2 massas, com produção de açúcar A (REIN, 2007). 
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Figura 2.9 – Cozimento de 3 massas, com produção de açúcar VHP (REIN, 2007). 

 

 

 

Alternativas tecnológicas aplicadas em conjunto com a cristalização por resfriamento 

resultam numa maior eficiência energética quando comparada com a cristalização do açúcar 

por cozimento de massa, vale lembrar que a cristalização por resfriamento também gera o mel 

residual que será destinado para produção de etanol (GRABOWSKI et al., 2001). 

Na Figura 2.9, demonstra o diagrama de blocos do processo de cristalização do açúcar por 

resfriamento, comparando com o processo de cozimento de massa (Figura 2.5), uma fase 

importante de alto consumo de energia é evitada, que são as etapas de cozimento, o que 

justifica um consumo menor em relação ao processo de cristalização por cozimento da massa. 

O fato de que no processo de produção de açúcar também é produzido o mel residual, útil na 

produção fermentativa de etanol, justifica as configurações das usinas em relação aos 

produtos finais: 

1º - Produção de etanol; 

2º - Produção de etanol e açúcar. 
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Isto também faz sentido na implantação de plantas novas, onde enquanto estão na fase de 

expansão, a produção é destinada exclusivamente para produção de etanol. 
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Figura 2.10 – Fluxograma do processo de produção de etanol e açúcar com cristalização por resfriamento (Adaptado de GRABOWSKI et al., 

2001).
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2.4 – O Balanço de Energia na Produção de Açúcar 

As usinas demandam dois tipos de energia para processar a cana-de-açúcar, a energia 

mecânica e a térmica, nas seguintes proporções 30% e 70%, respectivamente. 

A energia mecânica é fornecida através de turbinas a vapor que acionam geradores, bombas, 

moendas e a energia térmica realiza o trabalho de concentração do caldo e destilação do 

vinho, aproveitando o vapor de exaustão das turbinas, com isso, aproveitando a energia de 

duas formas simultaneamente, ou seja, a cogeração (PROCKNOR, 2007; NASCIMENTO e 

LORA, 2004). 

O equilíbrio no balanço térmico das usinas é fundamental para o melhor aproveitamento 

energético. Diversos fatores influenciam no resultado que vão desde as características do 

vapor (pressão em kgf/cm² e temperatura em ºC), rendimento das caldeiras, consumo 

específico das turbinas a vapor (kgv/kW), consumo específico do processo (kgv/tc) que pode 

variar devido a proporção de produção dos produtos (açúcar ou etanol) e configuração dos 

equipamentos (evaporadores de múltiplos efeitos), sistemas regenerativos (caldo x caldo) 

utilizados, além da umidade do bagaço que alimenta a caldeira (HUGOT, 1986). 

Fundamentalmente busca-se disponibilizar o vapor de exaustão das turbinas em quantidade 

suficientes para produzir o trabalho térmico, sem excedentes, pois isso representaria 

desperdício de energia, bem como sem escassez, pois haveria necessidade de suplementação 

adicional de vapor de alta pressão para o processo sem realizar trabalho mecânico (PAYNE, 

1989). 

 A Figura 2.11 representa a situação de equilíbrio do ponto de vista do balanço térmico, sem 

excedentes que desperdiçaria vapor para a atmosfera e sem suplementação do vapor de alta 

pressão sem realizar trabalho mecânico. 

O artifício utilizado pelas usinas para aumentar a disponibilidade de excedentes de energia 

elétrica, mantendo o equilíbrio entre vapor gerado pela exaustão das turbinas e consumido no 

processo, é aumentar a pressão de trabalho das caldeiras, permitindo realizar mais trabalho 

mecânico com a mesma quantidade de vapor, a Figura 2.12 mostra as condições típicas 

normalmente encontradas nas usinas de açúcar (BALOH, 1995). 
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Figura 2.11 – Balanço térmico em equilíbrio nas usinas de cana-de-açúcar (HUGOT, 1986). 

 

 

Figura 2.12 - Rendimento de turbinas a vapor com condições de vapor de admissão diferentes. 

Configuração (a) típica em usinas antigas, condição (b) nos projetos de usinas novas 

(BALOH, 1995). 
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Em geral as usinas antigas operam nas seguintes condições, pressão de vapor de entrada da 

turbina à 21 kgf/cm² e temperatura de 300 ºC, tendo o vapor de exaustão, que será usado para 

trabalho térmico, 1,5 kgf/cm² e temperatura de 137 ºC, nessas condições o consumo de vapor 

por kW varia de 10 a 14 toneladas de vapor (turbinas de múltiplos estágios), todas as pressões 

indicadas são pressões manométricas. 

A eficiência e o consumo de vapor da turbina podem ser definidos utilizando o diagrama de 

MOLLIER, a partir das pressões e temperaturas de operação, na entrada e saída da turbina, 

encontramos a entalpia, entropia, título do vapor, que permite determinar o consumo de vapor 

para cada condição (BALOH, 1995). 

A eficiência térmica é definida por: 

                   
       

    
  

 

       
    
  

 
 

Sendo, 

  : entalpia do vapor na entrada da turbina; 

  : entalpia do vapor na exaustão da turbina; 

  : entalpia do vapor na entrada da turbina na condição de condensação (Queda 

isoentrópica). 

E o consumo específico de vapor da turbina dado por: 
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A Tabela 2.4 mostra as diversas pressões, temperaturas de vapor e seus rendimentos, onde 

apesar de se consumir mais bagaço para gerar a mesma quantidade de vapor quando se 

aumenta a pressão e temperatura, o rendimento da turbina aumenta significativamente, 

levando a um resultado melhor, isso se deve ao maior salto entálpico que ocorre na turbina a 

vapor. 

A diferença entre vapor necessário ao processo e vapor disponível a partir do bagaço, 

determina o potencial de excedentes de energia elétrica. 

O vapor disponível tem correlação direta com as características do bagaço após a etapa de 

extração, no entanto, a principal característica é a umidade, segundo PAYNE (1989) e 

HUGOT (1986). 

Na Figura 2.13 apresenta-se a curva de poder calorífico superior versus a umidade do bagaço, 

quanto maior a umidade do bagaço, maior a quantidade de água a ser evaporada antes que 

ocorra a combustão do bagaço na fornalha da caldeira, esse fato também provoca um 

acréscimo de materiais não queimados, que saem junto com os gases na chaminé ou durante a 

limpeza das grelhas das caldeiras, tornando menor o rendimento do sistema (PAYNE, 1989). 

Da Tabela 2.4, uma caldeira com rendimento de 82%, operando a pressão de 67 kgf/cm² e 

520ºC, produz 2,25 kg de vapor para cada kg de bagaço (2,25 kgv/kgbg), devido a 

composição da cana-de-açúcar, em média, para cada tonelada de cana-de-açúcar são gerados 

270 kg de bagaço (27% da cana-de-açúcar processada) na saída da etapa de extração com 

50% de umidade, conforme a Figura 2.14. 
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Tabela 2.4 – Potência gerada nas turbinas a vapor e produtividade das caldeiras de bagaço para várias classes de pressão  

e temperatura do vapor. Potência gerada para uma vazão de vapor de 180 t/h; Pressões manométricas. 

 
 

 Fonte: (Adaptado BALOH, 1995). 

21 300 11,23 2,4 4,68 16,03

42 400 7,13 2,36 3,02 25,25

42 480 6,32 2,21 2,86 28,48

62 480 5,98 2,23 2,68 30,10

62 520 5,52 2,16 2,56 32,61

63 450 6,17 2,28 2,71 29,17

67 520 6,00 2,25 2,67 30,00

82 520 5,30 2,17 2,44 33,96

Condições :

 térmico: 82%  caldeira: 87% Água de alimentação: 105ºC

PCI do bagaço: 1.792 kcal / kg Umidade do bagaço: 50%

Quilograma de vapor por quilograma de bagaço

Quilograma de bagaço por quilowatts

Quilograma de vapor por quilowatts

Vapor / Combustível Combustível / Energia Gerada PotênciaPressão Temperatura Consumo Específico
   

        
   

   
        

               

   
   

   
     

    
   



41 

 

 

 

       

       

       

      
 

       

       

      

       

       

           PCS bagaço (umidade=50%) = 9,1 MJ/kg (2170 kcal/kg) 

    a) PCS = Poder Calorífico Superior, em inglês: HHV para High Heat Value. 

 

Figura 2.13 – Curva do poder calorífico superior versus umidade do bagaço (Adaptado de 

BALOH, 1995). 

 

Para o planejamento de consumo de bagaço há necessidade de consideração de estoque para 

atender situações de partidas de processo no decorrer da safra e também assegurar estoque 

mínimo para partida da safra seguinte. Assim sendo, a disponibilidade efetiva de bagaço será: 

O bagaço gerado por tonelada de cana-de-açúcar será de 25 a 28% da cana, esse valor varia de 

acordo com as características da matéria-prima (cana-de-açúcar, impurezas minerais e 

vegetais, etc). Subtraindo o bagaço necessário para partidas e paradas, onde se adota o valor 

5% do bagaço gerado, além do bagacilho necessário na filtração de lodo, teremos um total 

líquido de bagaço que variará entre 24% a 27% em relação a cana-de-açúcar processada, vide 

Figura 2.14 (PROCKNOR, 2007). 

Do bagaço disponível e utilizando caldeiras de alta pressão e com boa eficiência (67 kgf/cm
2 

e 

520ºC) onde se produz a partir do bagaço com 50% de umidade, 2,25 kg vapor por kg de 

bagaço, o vapor equivalente a 569 kg de vapor por t cana (kgv/tc), indicado a seguir. 
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    (
    

  
)       (

   

    
)      (

   

  
)            

 

O consumo típico de vapor de unidades que produzem somente etanol é da ordem de 400 

kgv/tc e unidades que produzem açúcar e etanol na ordem de 480 kgv/tc, nestas duas 

condições todo o vapor de exaustão das turbinas é utilizado nos pré-evaporadores, esse vapor 

é condensado e retornado para alimentar as caldeiras, reduzindo a taxa de reposição de água 

de alimentação. 

As outras etapas do processo que necessitam de vapor, como cozimento, aquecimento e 

destilaria fazem uso do vapor vegetal que é oriundo da evaporação do caldo de cana-de-

açúcar. 

Na Figura 2.15 é mostrado o balanço de bagaço, os volumes representados são relativos a 

1.000 toneladas de cana-de-açúcar processada. 

Nas Figuras 2.16 e 2.17 são mostrados os balanço de bagaço típicos para unidades que 

produzem somente etanol (400 kgv/tc) e unidades que produzem etanol e açúcar (480 kgv/tc), 

respectivamente. Os volumes representados são relativos a 1.000 toneladas de cana-de-açúcar 

processada. 

Dessa forma, quanto menor o consumo de vapor de processo, maior sobra de bagaço e 

consequentemente maior disponibilidade para gerar energia elétrica. 

A vantagem em disponibilizar bagaço está em substituir a geração de energia em uma turbina 

de contra-pressão, que possui consumo de 6 kgv/kW, por uma turbina de condensação que 

consome 4 kgv/kW, aumentando significativamente a quantidade de energia elétrica gerada 

para a mesma quantidade de vapor, sendo as condições de vapor 67 kgf/cm
2
 e 520 ºC.
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Figura 2.14 – Balanço de massa da moenda, exemplo para 1.000 toneladas de cana-de-açúcar (Adaptado de HUGOT, 1986). 

Água 330          m3

Umidade 50%

Fibra 48% Bagaço 252,8          kg

Cana 1.000      t Bagaço 270,8      kg Umidade 50%

Fibra 13,0%

PC 13%

Filtração Estoque

de lodo Requerido

Bagacilho

Caldo 1.200,0   m3 4,5           kg 14            kg

Brix 12,80      

Qtde de bagaço/t cana=
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Figura 2.15 – Balanço de massa do bagaço – geração máxima de vapor sem déficit de bagaço, 

equivalente a 1.000 t cana-de-açúcar. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A Figura 2.18, demonstra as diferenças de energia gerada com turbinas de contrapressão e 

condensação, para as mesmas condições de vapor de admissão, admitindo que 100 toneladas 

de vapor passam pelas turbinas, a turbina de contra-pressão gera uma potência de 16,7 MW e 

na turbina de condensação as mesmas 100 toneladas de vapor gera 25 MW, potência 50% 

maior, sendo esta a principal razão dos novos projetos de cogeração adotarem esta 

configuração. 
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t bagaço
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ESTRATÉGICO

t

DISPONÍVEL ENTRESSAFRA

t
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4,5

13,5              

ESTOQUE

13,5              

BAGACILHO

CALDEIRAS

CONSUMO

252               

MOAGEM

270 1.000

BALANÇO DE BAGAÇO

2,25 kgvp / kgbg
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Figura 2.16 – Balanço de massa do bagaço na produção de etanol, consumo de 400 kgv/tc e 

equivalente a 1.000 t cana-de-açúcar. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 
Figura 2.17 – Balanço de massa do bagaço na produção de etanol e açúcar, consumo de 480 

kgv/tc e equivalente a 1.000 t cana-de-açúcar. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Vapor 400     t

t bagaço

2,2 kgvp/kgbg

ESTRATÉGICO

t

DISPONÍVEL ENTRESSAFRA

t

t bagaço

Para estoque T 87,7              

13,5              

BAGACILHO 74                 

4,5

178               kgvapor / t cana

ESTOQUE

270 1.000

CALDEIRAS

CONSUMO

400

MOAGEM
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Figura 2.18 – Consumo de vapor nas turbinas a vapor com condições de vapor de exaustão 

diferentes (BALOH, 1995) 

 

 

 

 

2.5 – A Evaporação do Caldo 

A evaporação é responsável em concentrar a quantidade de sacarose diluída no caldo extraído 

da cana-de-açúcar, elevando seu valor da ordem de 13% de concentração de açúcares no 

caldo, para valores da ordem 60 a 70% de concentração de açúcares, através da evaporação da 

água contida no caldo. 

A concentração de sólidos solúveis em uma solução de sacarose em massa é definida como 

brix. 

A quantidade de água a ser evaporada é determinada pela fórmula (HUGOT, 1986): 

E = peso da água a ser evaporada % da cana, em kg 

J = peso do caldo obtido % cana, em kg 

S = peso do xapore % cana, após a evaporação de múltiplos efeitos, em kg 

Bj = brix do caldo 

Bs = brix do xarope 

67 kgf/cm2 / 520 ºC 67 kgf/cm2 / 520 ºC

100,0  t/h 100,0  t/h

16,7 MW 25,0 MW

e = 6 kgV / kW e = 4 kgV / kW

1,5 kgf/cm2 / 180 ºC (-0,86) kgf/cm2 / 50 ºC

condensação
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Sendo o peso da sacarose igual antes e após a evaporação, temos: 

J Bj = S Bs        

S = J Bj / Bs       

E = J – S   portanto,     E = J (1- Bj / Bs)   

 

Admitindo J =  100 % cana, Bj = 13ºBx e Bs = 65ºBx,  temos: 

     (  
  

  
)       da cana evaporada.     

 

Devido a grande importância desta etapa para a cristalização do açúcar é a que também requer 

mais energia para concentrar o caldo, um grande recurso utilizado para reduzir o consumo de 

energia é a utilização da evaporação de múltiplos efeitos. 

A evaporação pode ser divida em duas etapas, a pré-evaporação e a evaporação propriamente 

dita. 

 2.5.1 - Pré-evaporação 

Como citado, visando o melhor aproveitamento energético, todo o vapor de exaustão das 

turbinas deve ser utilizado na pré-evaporação, permitindo que o vapor vegetal gerado através 

da evaporação da água contida no caldo de cana-de-açúcar, possa ser utilizado nas etapas 

seguintes, como a evaporação e a destilação. 

A concentração do caldo nesta etapa se eleva de 13ºBx para 24ºBx, aqui se define o equilíbrio 

entre o consumo de vapor e a quantidade de vapor gerada na exaustão das turbinas. 

Dessa forma, as considerações entre a energia necessária para realizar trabalho mecânico 

(kW), o consumo da turbina que recebe o vapor (kgv/kW), a característica do vapor de 

exaustão (pressão e temperatura), a quantidade de caldo a ser evaporado (kg) e a elevação de 

sólidos dissolvidos desejado (Brix), além da taxa de evaporação do pré-evaporador, são as 

variáveis que devem ser equacionadas para a otimização do balanço térmico. 
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Apresenta-se na Figura 2.19 o esquema de um pré-evaporador, com suas condições 

operacionais e suas correntes mássicas. 

 

Figura 2.19 – Pré-Evaporador, correntes de caldo e vapor (Adaptado de REIN, 2007). 

 

 2.5.2 - Evaporação 

Na etapa de evaporação a concentração de sólidos no caldo de cana-de-açúcar se eleva de 

24ºBx para valores entre 60ºBx e 70ºBx, com o advento da evaporação de múltiplos efeitos, 

conceituada por Rilleiux em 1830, desde então houve uma grande evolução na otimização 

energética desta etapa do processo. O conceito é utilizar o vapor d´água, resultado da 

evaporação na concentração do caldo como fonte de energia para a próxima etapa, num 

conceito de efeito em cascata. 

Para esta aplicação surgem dois problemas, que são citados por Hugot (1986), a primeira que 

com a maior concentração de sólidos dissolvidos no caldo, o ponto de ebulição se eleva. O 

segundo é a temperatura do vapor saturado da evaporação, a diferença de temperatura do 

vapor e do líquido a ser evaporado é muito pequena, impossibilitando a evaporação nas etapas 

seguintes. 
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Para resolver estes problemas, foi utilizado o recurso de colocar os vasos sob vácuo, com isso, 

aumentou-se a diferença de temperatura entre o vapor e o líquido de cada vaso. 

O inconveniente desta configuração é a necessidade de se gerar vácuo, que requer grande 

investimento em instalações (bombas de vácuo ou multijatos com aspersor ou torre de 

resfriamento) e consumo de energia elétrica. Por outro lado, além do benefício de permitir o 

aproveitamento do vapor do vaso anterior para continuar concentrando o caldo, a evaporação 

em baixa temperatura reduz a inversão da sacarose e evita o incremento da cor do caldo 

durante este processo de evaporação, que se ocorrer persistirá durante todo o processo de 

cristalização do açúcar. 

Admitindo uma entrada de massa de 1.000 kg de caldo de cana-de-açúcar com 13% de sólidos 

e na saída da evaporação um xarope com 65% de sólidos, obtém-se 200 kg de xarope e 800 kg 

de água é evaporada. O resultado desta etapa é o xarope com sólidos dissolvidos variando de 

60 a 70%. 

 

Admitindo J =  100 % cana, Bj = 13ºBx e Bs = 65ºBx,  temos: 

     (  
  

  
)       da cana evaporada.     

 

Apresenta-se na Figura 2.20 uma evaporação de quatro efeitos, com suas condições 

operacionais e suas correntes de caldo e vapor, nela observa-se a redução de massa de cada 

efeito, a temperatura do vapor e a quantidade necessária de vapor em cada caixa para realizar 

a evaporação. 
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Figura 2.20 – Evaporador de 4 efeitos, condições de processo para 100 t/h de caldo à 23ºBx (HUGOT, 1986).
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2.6 – O Cozimento do caldo concentrado 

O cozimento é responsável pela cristalização da sacarose no processo de produção de açúcar, 

este processo disponibilizará a sacarose dissolvida no caldo de cana-de-açúcar em cristais de 

açúcar.  

Apesar de ser a última etapa para reduzir características indesejáveis do produto final, o 

cozimento apresenta dificuldades em sua operação quando impurezas solúveis e/ou insolúveis 

estão presentes no xarope (REIN, 2007). 

As impurezas insolúveis presentes nesta etapa são consequência da ineficiência das etapas 

anteriores, como a decantação, o peneiramento e a flotação do xarope, a principal impureza 

insolúvel é o bagaço fino. 

As impurezas solúveis têm sua origem, principalmente na qualidade da matéria-prima 

recebida na usina. Vários fatores contribuem, sendo os mais significativos, o índice de 

maturação da cana e o índice de ataque de pragas, as substâncias que acompanham a sacarose 

como a glucose, substâncias orgânicas e sais minerais, compõem o caldo de cana-de-açúcar, 

essas impurezas modificam a solubilidade da sacarose, alterando significativamente o 

processo de cristalização (REIN, 2007). 

O processo de cristalização pode ser realizado através de três modos, o processo contínuo, 

processo semi-contínuo e processo por batelada é neste último modo que se apresenta a 

maioria das aplicações de cristalização da sacarose nas usinas de açúcar. 

Com o desenvolvimento de técnicas de fabricação dos cozedores, o modo de processamento 

contínuo tem ganhado espaço nas aplicações, por permitir maior simplicidade das operações, 

menor custo para implementação e um aproveitamento energético maior, quando comparado 

com o modo batelada. Esse processo consiste em manter a alimentação de xarope rico em 

sacarose continuamente, tendo no final do processo a massa cozida, com o nível de cristais 

desejado. 

A Figura 2.21 demonstra a diferença entre os processos bateladas e contínuo, dentre elas está 

o número de equipamentos necessários em cada configuração, o que reduz significativamente 

os custos de CAPEX com equipamentos como válvulas, instrumentos, tubulações e estrutura 

do cozimento contínuo. 
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Operacionalmente as comparações são as seguintes, o cozimento em batelada requer um 

número maior de operadores sua partida e parada são mais rápidas que as do cozimento 

contínuo.  No cozimento contínuo é maior a padronização dos cristais, o que não ocorre no 

processo batelada, pois cada ciclo pode gerar cristais diferentes, o consumo maior de vapor 

dos cozedores batelada se deve ao fato de que ao final de cada cozimento é necessário 

despressurizar o cozedor, provocando um consumo maior de vapor para pressurização e 

aquecer em todo início de ciclo, além do cozimento continuo operar com pressões de vapor na 

calandria menores que no cozimento por batelada (REIN, 2007). 

Para se obter volume de massa cozida constante na saída dos cozedores em batelada, é 

necessário cadenciar a operação do conjunto, evitando interrupções de alimentação de xarope 

e falta de massa cozida, visto que cada batelada demora em média 3,5 horas. 

 

 

Figura 2.21 – Representação da operação do cozimento em batelada e cozimento contínuo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A cristalização está baseada em 3 conceitos com definições distintas e cada qual tem seu 

índice para quantificar sua grandeza, segundo Poel et al. (1998), sendo elas o coeficiente de 

solubilidade, o coeficiente de saturação e o coeficiente de supersaturação. 
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2.6.1 - Coeficiente de solubilidade 

O coeficiente de solubilidade indica a razão entre a massa de açúcar e massa de água em uma 

solução pura saturada a uma determinada temperatura, indicando quantos gramas de sacarose 

podem ser dissolvidas em 1 grama de água a uma temperatura determinada. 

 

     (
  

  
)        

Sendo: 

       o coeficiente de solubilidade; 

       a massa de sacarose; 

     a massa de água; 

       estado de saturação da solução. 

 

2.6.2 - Coeficiente de saturação 

O coeficiente de saturação indica o quanto a impureza em uma solução de sacarose afeta sua 

solubilidade. 

 

      
  

  
        

  

  
           

     
      

      
      

Sendo: 
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      o coeficiente de saturação; 

         o coeficiente de solubilidade de uma solução impura; 

        o coeficiente de solubilidade de uma solução pura; 

 

2.6.3 - Coeficiente de supersaturação 

O coeficiente de supersaturação indica o quanto uma solução está próxima da saturação, onde 

coeficientes < 1 sinaliza solução não saturada e não estão suscetíveis a cristalizar, coeficientes 

= 1 sinaliza solução saturada e coeficientes > 1 indicam soluções supersaturadas. 

Estando o índice de supersaturação entre 1 e 1,2, indica que a solução tem pouca 

probabilidade de formar núcleos e dentro dessa faixa a solução está na zona metaestável, 

índice de supersaturação entre 1,2 e 1,3, indica que a solução tem alta probabilidade de 

nucleação e dentro dessa faixa a solução está na zona intermediária, índice de supersaturação 

maiores que 1,3, indica que a solução tem altíssima probabilidade de nucleação e dentro dessa 

faixa a solução está na zona lábil, como indicado na Figura 2.22. 

 

   
  

  
  (

  

  
)        



55 

 

Figura 2.22 – Solubilidade de solução pura de sacarose em água (REIN, 2007). 

 

2.7 – A cristalização por cozimento 

O processo de cristalização através do cozimento consiste em continuar concentrando o 

xarope através da evaporação d´água, elevando o brix de 65ºBx para 96ºBx. 

Admitindo J =  100 % xarope, Bm = 96ºBx e Bs = 65ºBx,  temos: 

     (  
  

  
)          da água evaporada.  

Apesar do objetivo ser similar à área de evaporação que utiliza técnicas de múltiplo-efeitos 

para economia de vapor, no cozimento esse processo é realizado em simples efeito, 
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principalmente devido às características da massa cozida ser diferente do xarope, como a 

viscosidade da massa cresce rapidamente com o aumento do brix, ocorre a formação de 

cristais que mudam a característica do produto saindo da fase líquida para sólida (cristais). 

Isso requer técnicas adequadas (características construtivas) para garantir a circulação da 

massa, assegurando homogeneidade dentro do cozedor (REIN, 2007). 

Os cozedores operam sob vácuo, que permite a evaporação à baixas temperaturas (65ºC), 

reduzindo a degradação e a inversão da sacarose, bem como, minimiza a formação de cor no 

produto final, durante a concentração da massa. 

O cozimento é realizado em 2 ou 3 fases, garantindo maior esgotamento da massa, ou seja, a 

maior recuperação de açúcar. 

O processo se baseia em elevar a concentração do xarope até a zona metaestável, onde 

havendo cristais, os mesmos crescem, mas não há formação de novos cristais. 

Nesta zona de operação, ocorre a semeação de cristais, que serão a base onde a sacarose irá 

agrupar, provocando o crescimento dos cristais da semente introduzida, com isso, pode-se 

controlar o processo evitando o surgimento dos cristais “falsos” que podem induzir a 

despadronização dos cristais (tamanho e forma), além da possibilidade de surgir os 

aglomerados de cristais (mais de dois cristais juntos), características indesejáveis no açúcar. 

A semente é uma solução de cristais de açúcar em etanol, devidamente moídos e com volume 

definido, garantindo uma base de crescimento de cristais no cozedor de forma padronizada. 

O crescimento dos cristais no licor-mãe e o xarope adicional alimentado para fornecer mais 

sacarose para a cristalização provoca a diminuição da supersaturação do licor-mãe, podendo 

sair da zona metaestável, provocando a diluição de cristais, como manter o licor-mãe na zona 

metaestável é a condição essencial para o crescimento dos cristais, se faz necessário manter a 

evaporação aplicando mais energia ao sistema (vapor) e, por conseguinte a supersaturação do 

meio (licor-mãe), até se atingir o tamanho desejado dos cristais (HONIG, 1963). 

A Figura 2.23 demonstra esquematicamente a operação de um cozimento em batelada de 

massa B com 6 cortes, garantindo consumo de xarope de forma continua e o tamanho final 

dos cristais desejado. 
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O processo de corte do conteúdo do cozedor consiste em dividir seu conteúdo para outro 

cozedor, reiniciando a alimentação de xarope nos dois cozedores, garantindo o tempo 

necessário para o crescimento dos cristais. 

Ao final da etapa de cozimento, a massa cozida possui entre 40% e 50% de cristais de 

sacarose, no entanto, é possível ainda continuar a recuperação da sacarose permitindo um 

maior esgotamento do licor-mãe, isso se dá resfriando a massa cozida em cristalizadores, que 

basicamente são tanques com agitadores, que farão o resfriamento da massa cozida, 

permitindo os cristais crescerem (HONIG, 1963). 

Segundo Mantovani et al. (1988) as altas velocidades, nas quais os cristais crescem, devido a 

evaporação e a temperatura que é submetida a sacarose, introduz  impurezas aos cristais, bem 

como, a inclusão e oclusão de corpos coloridos presentes no licor-mãe na superfície do cristal, 

reduzindo suas propriedades.  

 

Figura 2.23 – Representação da operação de cozimento em batelada com 6 cortes de massa B 

(HONIG, 1963).  
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2.8  – A cristalização por resfriamento 

A cristalização através do resfriamento ainda não é utilizada comercialmente, no entanto, já 

foi demonstrado por Vaccari et al. (1999), que esta técnica é possível de ser aplicada tanto 

para a cristalização da sacarose a partir do xarope de caldo de beterraba quanto de cana-de-

açúcar, sem a necessidade de tratamento químico do caldo. 

Mantelatto (2005) demonstrou a cinética da cristalização por resfriamento obtendo açúcar 

com alta pureza, baixa coloração, com tamanho de cristais controlado, uniforme e 

previamente determinável, eliminando as etapas de refino do açúcar a partir do xarope de 

caldo de cana-de-açúcar. 

Essa técnica de cristalização está baseada nos mesmos conceitos da cristalização por 

cozimento da massa, ou seja, ocorre a concentração da solução de sacarose através da 

evaporação, elevando a solução até a zona metaestável, nesta condição realiza-se a semeadura 

para que seja a base para o crescimento dos cristais. Neste momento a solução concentrada é 

direcionada ao cristalizador, onde ocorrerá efetivamente a cristalização (GRABOWSKI et al., 

2001). 

Como visto na seção anterior, na cristalização por cozimento os cristais crescem dentro do 

cozedor, na cristalização por resfriamento o crescimento ocorre dentro dos cristalizadores, 

com isso, a concentração da solução eleva-se até 86ºBx, sendo que na técnica por cozimento a 

solução se eleva até 96ºBx. Diferentemente da cristalização por cozimento da massa, onde o 

período de cozimento total (massa A, B e C) varia de 3 a 5 horas, na cristalização por 

resfriamento esse período é da ordem de 10 a 15 minutos. Trata-se de uma grande redução de 

tempo de cozimento, o que reduz significativamente o consumo de vapor (GRABOWSKI et 

al., 2001; HONIG, 1986). 

Sendo a sacarose uma molécula que facilmente se degrada com a elevação da temperatura, na 

cristalização por cozimento da massa se faz necessário realizar a operação sob vácuo, no caso 

da técnica por resfriamento, devido ao curto tempo de exposição da sacarose a elevadas 

temperaturas é possível realizar a elevação da concentração na pressão atmosférica e 

consequentemente em maior temperatura, lembrando que a degradação é função do tempo e 

temperatura. Com isso, não é necessário o sistema de geração de vácuo na cristalização por 
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resfriamento, o que reduz significativamente os custos de implantação e de operação do 

mesmo (PAYNE, 1989). 

O cristalizador nesta técnica necessita de características que permita o resfriamento adequado 

da massa, dentro da faixa adequada para o crescimento dos cristais, portanto, de forma 

controlada e que os cristais não decantem ao longo do tempo (PAYNE, 1989). 

Várias configurações de processo em escala piloto são sugeridas, garantindo esgotamento da 

massa, economia de energia, qualidade do produto final, entre outras, no entanto, neste estudo 

será considerado uma alternativa sugerida por Grabowski et al. (2001) que indica três etapas 

de cristalização por resfriamento. 

O processo consiste em misturar o xarope, que na saída do evaporador é da ordem de 70ºBx e 

80ºC com o açúcar que recircula dos subsistemas de cristalização, a mistura eleva a solução 

para 74ºBx, um novo corpo de evaporação adequado às características do produto, que tem 

baixa viscosidade, é usado para elevar a concentração para valores da ordem de 86ºBx. 

Neste momento, inicia-se a cristalização adicionando semente ao meio e em seguida o 

resfriamento de 80ºC para valores da ordem de 40ºC, de forma controlada, onde as variáveis, 

concentração, supersaturação e temperatura do licor-mãe, garantam que a solução permaneça 

dentro da zona metaestável, o que provocará o crescimento dos cristais. Este ciclo é chamado 

de Cristalização I. 

A mudança do estado de solubilidade da solução pode ser vista como indicado na Figura 27, e 

na sequencia indicada abaixo: 

Ponto 1: valor do Brix do xarope na saída do evaporador; 

Ponto 2: diluição do açúcar (cristalização II e III) com o xarope; e mel após centrifugação 

(cozimento II e III); 

Ponto 3: evaporação da solução para entrar dentro da zona metaestável e executar a 

semeadura de cristais; 

Ponto 4: resfriamento controlado, garantindo que a solução não sairá da zona metaestável, 

evitando diluição de cristais e nucleação espontânea (cristais falsos); 
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Figura 2.24 – Solubilidade de solução pura de sacarose em água, com os pontos de operação 

na cristalização por resfriamento (Adaptado de REIN, 2007). 

 

 

Após o primeiro ciclo de cristalização, a massa é centrifugada separando os cristais de açúcar 

do mel, o açúcar (Açúcar I) é destinado para as fases de secagem e armazenamento. A outra 

parcela que é o mel está com concentração por volta de 76ºBx. 

1 

3 

2 
4 
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Um novo ciclo de concentração e resfriamento é repetido com o mel da primeira cristalização, 

tendo o mesmo perfil da primeira cristalização, este ciclo é chamado de Cristalização II. 

A massa no final desta etapa é centrifugada, o açúcar (Açúcar II) é recirculado para a etapa de 

evaporação e o mel segue para novo ciclo de concentração e resfriamento, a Cristalização III. 

Da massa centrifugada, o açúcar (Açúcar III) recircula para a evaporação e o mel esgotado é 

destinado para produção de etanol. 

A Figura 2.25 mostra o esquema do processo de produção de açúcar através da cristalização 

por resfriamento. 

Essa alternativa tecnológica de cristalização do açúcar por resfriamento, trás uma série de 

vantagens em relação à tecnologia tradicional, que vão desde menor consumo de energia, 

simplificação do processo, redução no consumo de insumos, demonstradas por Vaccari et al. 

(1999), além de Mantelatto (2005), sendo estas a motivação para avaliar as vantagens e 

desvantagens da cristalização por resfriamento contra o processo tradicional de cozimento da 

massa, no que se refere ao balanço térmico. 
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Figura 2.25 – Esquema da Cristalização por resfriamento proposto por Grabowski et al. 

(2001). 
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme mencionado nas seções anteriores o foco na otimização de processos na busca da 

eficiência energética nem sempre esteve na agenda de prioridades das usinas. Não havia 

destino comercial para o bagaço, dessa forma, consumir vapor era uma alternativa, evitando 

assim a necessidade de grandes áreas de estocagem de bagaço. No entanto, esse cenário 

mudou, por dois aspectos, o primeiro porque a comercialização de energia elétrica excedente 

passou a ser atrativa, dessa forma, os projetos de plantas novas já contemplam essa fonte de 

receita, o segundo a necessidade de mudança de estratégia de plantas novas, desenhadas 

inicialmente para produção exclusivamente de etanol para produção concomitante de etanol e 

açúcar consumindo mais energia. Para acomodar tal mudança o balanço térmico deve ser 

avaliado, pois pode haver incompatibilidade entre a estratégia inicial (etanol e energia 

elétrica), para uma nova estratégia (etanol, energia elétrica e açúcar), devido ao aumento de 

consumo de energia que essa nova estratégia demandará. 

Para avaliação técnica de diferentes cenários empregam-se modelos matemáticos que 

permitem a simulação de diversas configurações de processo. Os cálculos utilizam as 

transformações estequiométricas do balanço de massa e energia, utilizando as referências 

bibliográficas já citadas. 

As premissas básicas são indicadas na Tabela 3.1, sendo esta a unidade industrial padrão que 

será comparado como os demais cenários. 

Os cenários que serão comparados são: 

 - Balanço de energia na produção de etanol anidro e hidratado (referência); 

 - Balanço de energia na produção de etanol e açúcar via cristalização por cozimento; 

 - Balanço de energia na produção de etanol e açúcar via cristalização por resfriamento. 

Em todos os cenários não foi considerado o uso da palha de cana-de-açúcar como biomassa 

adicional ao bagaço. 
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Tabela 3.1 – Variáveis do projeto da unidade padrão. 

 

VARIAVEIS DE PROJETO 

   
Volume de cana na safra tc    3.000.000  

Dias de safra un. 200 

   
Moagem por hora tc/h 700 

Moagem por dia tc/dia         16.800  

Tempo aproveitamento Geral % 89 

Tempo aproveitamento industrial % 97 

   
Sacarose na cana-de-açúcar % 14,5 

Fibra da cana-de-açúcar % 13,0 

Aproveitamento de palha % 0 

Estoque Requerido % 5 

Bagacilho kgbg/tc 4,5 

   
Pressão de vapor de alta kgf/cm

2
 67 

Temperatura do vapor de alta ºC 520 

Eficiência da caldeira % 87 

Rendimento da caldeira kgv/kgbg 2,25 

Consumo vapor turbina contra-pressão kgv/kW 6 

Consumo vapor turbina condensação kgv/kW 4 

Consumo próprio de Energia Elétrica kWh/tc 32 

   
Pressão de vapor de processo VE kgf/cm

2
 1,5 

Pressão de vapor de processo VG kgf/cm
2
 0,8 

   
Consumo de vapor na destilaria kgv/l 3,0 

Colunas de destilação kgv/l 2,5 

Peneira de desidratação kgv/l 0,5 

 Fonte: Elaboração própria. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações dos balanços de massa e energia 

dos cenários estudados, como já citado a usina referência é uma planta nova desenhada para 

produção de etanol e energia elétrica. 

 Algumas variáveis tem relação direta com o consumo energético, para criar condições de 

contorno padronizado nos cenários, foram adotados os valores do processo apresentados na 

Tabela 4.1. 

         Tabela 4.1 – Condições de contorno que afetam o consumo energético. 

CONDIÇÕES DE PROCESSO 

   Brix do caldo filtrado ºBx 9 

Brix do caldo clarificado etanol ºBx 24 

Taxa de evaporação do caldo kg/h*m
2
 27 

Teor alcoólico da fermentação ºGL 12 

Perdas na vinhaça ºGL 0,05 

Recuperação de açúcar na Fabricação % 78 

Temperatura da água de embebição ºC 55 

Regeneração caldo x vinhaça 

 

sim 

Regeneração caldo x caldo 

 

sim 

Perdas de vapor VE % 2 

Aproveitamento do condensado % 92 

                    Fonte: Elaboração própria. 

Além dos dados acima as seguintes condições foram adotadas para as simulações: 

 Todo vapor será destinado para produção de energia elétrica em gerador com turbina 

de contrapressão a pressão de 1,5 kgf/cm
2
; 

 O vapor de exaustão da turbina do gerador será utilizado na pré-evaporação para 

concentração do caldo, não havendo excedentes de vapor, nem necessidade de 

suplementação, ou seja, em equilíbrio; 

 A destilaria utilizará o vapor vegetal oriundo da evaporação do caldo; 

 Os valores considerados são médios da safra. 
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Serão apresentados os volumes de bagaço em cada período (safra e entressafra) e quanto 

podem gerar de excedentes de energia elétrica, bem como uma lista da configuração básica da 

área de utilidades. 

 

4.1 - Balanço de Energia na produção de etanol anidro e hidratado 

Considerando as premissas básicas, e as condições de processo da usina de referência, os 

seguintes volumes diários são determinados: 

 Moagem diária de 16.800 toneladas de cana; 

 Produção de etanol anidro: 750 m
3
/dia; 

 Produção de etanol hidratado: 750 m
3
/dia; 

 Produção de açúcar: 0 t/dia. 

 

A simulação do balanço de massa e de energia deste cenário indica um consumo específico de 

vapor de 341quilograma de vapor por tonelada de cana (341 kgv/tc). 

Buscando a máxima eletrificação dos acionamentos, todo o vapor de alta pressão é utilizado 

no gerador e seu vapor de exaustão no processo, estando em equilíbrio o balanço térmico sem 

necessidade de suplementação ou sobra de vapor, ou seja, o vapor que passa nas turbinas é 

igual ao vapor necessário para realizar o trabalho térmico, define-se a capacidade da caldeira, 

gerador e sobra de bagaço sendo os resultados demonstrados na Tabela 4.2. 

Para atender a demanda de vapor desta configuração que é de 239 t/h, uma caldeira de 

capacidade de 250 t/h é adequada, garantindo um bom fator de utilização (f.u.= 0,96), vale 

lembrar que o custo de instalação de uma caldeira tem relação direta com sua capacidade, 

portanto, quanto mais alto o fator de utilização, melhor está sendo aproveitado o ativo. 

Para o balanço de energia na safra os valores estão mostrados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.2 – Dimensionamento da necessidade de vapor e balanço de  

bagaço de uma planta produzindo etanol, consumo específico de vapor  

de 341 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Todo vapor de alta pressão passando pelos geradores que possuem um consumo específico de 

vapor igual a 6 kgv/kW, devido as características do vapor e turbinas considerados citados nas 

seções anteriores, irá gerar uma potência de 39,78 MW. 

A definição da capacidade do gerador é feita considerando a potência ativa (kW) que a turbina 

disponibilizará e a potência reativa (kVAr) responsável pela geração do campo magnético nos 

equipamentos que possuem enrolamentos (motores, bobinas, etc.). A soma vetorial dessas 

duas potências definem a potência aparente (kVA) do gerador, devido as características 

Consumo específico

de vapor 341,00

Rendimento Específico

da caldeira 2,25

Bagaço Necessário 106,09

Bagaço Necessário 509.227

Bagaço produzido 810.000

Estoque Estratégico 5

Bagacilho 4,5

Bagaço Disponível 765.855

Saldo de Bagaço E.S. 256.628

t

%

(kgBg/tc)

t

t

kg de bagaço por t cana

kg de vapor por t cana

(kgV/tc)

Excedente de Bagaço

Vapor de Processo

t/h

t

kg de vapor por kg de bagaço

(kgV/kgBg)

Vapor Necessário t/h 238,70
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elétricas a potência aparente do gerador deve ser 25% maior que a potência ativa, assim a 

capacidade do gerador será de 50 MVA e 40 MW. 

Descontado o consumo da usina temos um saldo de potência excedente de 19,28 MW, o que 

representa uma energia excedente total gerada na safra de 89.783 MWh. A partir da potência 

excedente se define a capacidade da subestação de interligação entre o sistema elétrico da 

usina e o sistema elétrico da rede pública, a capacidade nominal indicada é de 25 MVA. Esta 

planta está representada na Figura 4.1. 

             

 

           

 Tabela 4.3 – Balanço de energia na safra de uma planta produzindo etanol, 

 consumo específico de vapor de 341 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O excedente de bagaço no final da safra permite a geração de energia elétrica durante a 

entressafra, como a usina não tem necessidade de vapor de processo, neste período a geração 

funcionará como uma usina termelétrica tradicional. O balanço de energia para a usina na 

entressafra está demonstrado na Tabela 4.4. 

A configuração da usina trabalhando na entressafra como uma usina termelétrica tradicional é 

demonstrado na Figura 4.2. 

Tempo Aproveitado 97

da indústria

Consumo turbina vapor 6

em contra-pressão

Consumo turbina vapor -

em condensação

Potencia Gerada Safra 39,78

Consumo da usina 20,5

Potencia Exportada 19,28

Energia Exportada Safra 89.783

kg de vapor por kW

(kg/kW)

Balanço de Energia - Safra
%

MWh

MW

MW
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MW
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A energia gerada na entressafra deve ser feita com a turbina do gerador trabalhando em 

condensação, ou seja, não há pressão no vapor de exaustão da turbina, diferentemente da 

condição de safra. 

A turbina de condensação permite um maior salto entálpico na turbina, ganhando eficiência 

na geração de energia. Nessa configuração para gerar 1 kW são necessários 4 kg de vapor na 

turbina de condensação, consumo 40% menor quando comparado com o consumo da turbina 

contrapressão. 

 

Figura 4.1 – Balanço energético de uma planta produzindo etanol, configuração de safra, 

consumo específico de vapor de 341 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Adotando um período de operação na entressafra de 150 dias, o vapor disponível para geração 

de energia elétrica é de aproximadamente 155 toneladas de vapor por hora, o que permite 
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0,00   t/h

0,00 t/h

ÁGUA T/h

Demanda 250,6

Condensado 236,7 0,0 t/h ALÍVIO

Reposição 13,9

CONSUMO t/h

Destilação 0,0

CONSUMO t/h

238,7 t/h Pré-Evap. 237,7

Perdas 1,0

236,7 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
250 tv/h

CALDEIRAS

50
MVA

50
MVA



70 

gerar 39 MW, como a demanda de vapor é praticamente igual a 40% da capacidade nominal 

da caldeira, podemos utilizar a mesma caldeira que opera durante a safra para operar na 

entressafra. 

A turbina do gerador deve ser apropriada para condensação de vapor em sua saída, portanto, 

não podemos utilizar o mesmo equipamento da safra. 

No caso da subestação, é necessário dobrar seu tamanho indicado para operação na safra, uma 

vez que a potência disponível para venda é de 35 MW, portanto, com um módulo adicional de 

25 MVA, a subestação passa a ter capacidade de 50 MVA, atendendo as condições de safra e 

entressafra. 

 

Tabela 4.4 - Balanço de energia na entressafra de uma planta produzindo 

etanol, consumo específico de vapor de 341 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tempo Aproveitado 98,5

da indústria

Dias de operação 150

Consumo turbina vapor -

em contra-pressão

Consumo turbina vapor 4

em condensação

Vapor gerado 154,23

Potencia Gerada EntreSafra 38,56

Consumo usina 4,0

Potencia Exportada 34,56

Energia Exportada E.S. 122.544

Energia Total 212.357

MW

MW

MWh

MWh

kg de vapor por kW

(kg/kW)

kg de vapor por kW

(kg/kW)

t/h

MW

Balanço de Energia - E.S.
%

un.
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Figura 4.2 – Balanço energético de uma planta produzindo etanol, configuração de 

entressafra, consumo específico de vapor de 341 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A energia total disponível na safra e entressafra, será de 212.357  MWh. 

A lista básica dos equipamentos da área de utilidades para atender as condições e 

oportunidades desta configuração é indicada a seguir: 

 Caldeira de 67 kgf/cm
2 

e 520ºC de 250 toneladas de vapor por hora; 

 Turbo gerador de 50 MVA, turbina de contrapressão de potência igual a 40 MW; 

 Turbo gerador de 50 MVA, turbina de condensação de potência igual a 40 MW; 

 Subestação de interligação com a concessionária de 50 MVA (2 x 25 MVA). 

 

E. ELÉTRICA MW

Gerada 40,1

Consumida 4,0

Compra/Venda 36,1

160,4 t/h

0,0   t/h 160,4   t/h 0,00   t/h

- MW 40,1 MW

REBAIXADORA

67x1,5 kgf/cm2

purgas = 5% DESSUPER

e = 6,0 e = 4,0 0,0   t/h

0,00   t/h

0,00 t/h

ÁGUA T/h

Demanda 168,4

Condensado 160,4 160,4 t/h ALÍVIO

Reposição 8,0

CONSUMO t/h

Destilação 0,0

CONSUMO t/h

0,0 t/h Pré-Evap. 0,0

Perdas 0,0

0,0 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
250 tv/h

CALDEIRAS

50
MVA

50
MVA



72 

Os equipamentos indicados acima são de capacidade e características usuais no portfólio dos 

fornecedores de equipamento do setor. 

Esse cenário apresenta uma característica importante para a comercialização de energia 

elétrica, pois ocorre geração de excedentes praticamente durante todo o ano, 200 dias durante 

a safra e 150 dias na entressafra. 

 

4.2 – Balanço de Energia na produção de etanol e açúcar via cristalização 

por cozimento 

Adotando as mesmas premissas do cenário anterior (4.1) os seguintes volumes diários são 

determinados: 

 Moagem diária de 16.800 toneladas de cana; 

 Produção de etanol anidro: 390 m
3
/dia; 

 Produção de etanol hidratado: 390 m
3
/dia; 

 Produção de açúcar: 1,15 t/dia. 

 

A simulação do balanço de massa e de energia deste cenário indica um consumo específico de 

vapor de 479 quilograma de vapor por tonelada de cana (479 kgv/tc), o consumo é maior que 

o cenário anterior devido a necessidade de concentrar o caldo de cana-de-açúcar até a 

cristalização, nas etapas de evaporação e cozimento. 

Tendo o mesmo objetivo do cenário anterior de máxima eletrificação dos acionamentos e 

equilíbrio do balanço térmico, são determinados a capacidade da caldeira, gerador e sobra de 

bagaço, os resultados são demonstrados na Tabela 4.5. 

Sendo a demanda de vapor de 335 toneladas de vapor por hora, isso pode ser atendido por 

uma única caldeira. Neste caso o tamanho comercial indicado para a caldeira é de 350 

toneladas de vapor por hora (f.u.= 96%), no entanto, as caldeiras possuem uma restrição de 

operação a carga baixa (< 40% do nominal). Portanto, para caldeiras desse porte, a operação 

da mesma durante a maturação do projeto, do inicio de operação até atingir a capacidade de 

moagem nominal, pode ficar abaixo deste limite e surgir uma restrição importante. Em muitos 
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casos essa necessidade passa a ser atendida por duas caldeiras, o que eleva bastante o 

investimento nesta opção. A análise adota nesse estudo uma caldeira de 350 toneladas de 

vapor por hora para atender a necessidade de vapor. 

O balanço de energia para essa configuração está descrito na Tabela 4.6. 

A potência de energia elétrica consumida na usina é maior que no cenário anterior (4.1) 

devido aos sistemas adicionais e ao maior tamanho individual dos sistemas (caldeira), 

totalizando: 

 

Demanda adicional total   7,9 MW 

Potências parciais: 

 Caldeira + acessórios   3,0 MW 

 Sistema de vácuo   1,5 MW 

 Centrifugas (massa A e massa B) 1,2 MW 

 Bombeamento de caldo e massa 1,5 MW 

 Secador de açúcar   0,7 MW 

 

Do vapor que passará pelo turbo gerador, haverá a potência disponível de aproximadamente 

56 MW, a fim de minimizar a necessidade de equipamentos especiais, como tamanho da 

turbina e gerador. Para esta situação é recomendável a divisão da potência total em dois 

equipamentos de 35 MVA, tendo o inconveniente do investimento maior, se comparado 

quando se utiliza um único equipamento. 

A diferença da potência gerada e consumida é de aproximadamente de 28 MW, sendo esta a 

potência a ser exportada, o que pode ser atendido por uma subestação de interligação dos 

sistemas elétricos de 35 MVA, onde para os dias de safra haverá um excedente de energia 

elétrica de 129.727 MWh. A Figura 4.3 mostra o fluxograma de vapor na safra. 

Como no cenário anterior (4.1), que produz somente etanol, o excedente de bagaço, permite a 

geração de energia elétrica na entressafra. 
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Tabela 4.5 - Dimensionamento da necessidade de vapor e balanço de bagaço de 

uma planta produzindo etanol e açúcar, consumo específico de vapor de 479 kgv/tc.

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

Consumo específico

de vapor 478,82

Rendimento Específico

da caldeira 2,25

Bagaço Necessário 148,97

Bagaço Necessário 715.038

Bagaço Gerado 810.000

Estoque Estratégico 5

Bagacilho 4,5

Bagaço Disponível 756.000

Saldo de Bagaço E.S. 40.962t

t/h

t

Excedente de Bagaço

kg de bagaço por t cana

(kgBg/tc)

t

%

t

kg de vapor por kg de bagaço

(kgV/kgBg)

Vapor Necessário 335,17t/h

Vapor Processo
kg de vapor por t cana

(kgV/tc)
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Tabela 4.6 – Balanço de energia na safra de uma planta produzindo 

etanol e açúcar, consumo específico de vapor de 479 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Partindo da premissa de não operar a caldeira com carga menor que 40% da nominal, é 

possível gerar energia por 25 dias, o que representa um consumo de vapor de 

aproximadamente 153 toneladas de vapor por hora, que produz 31 MW, conforme listado na 

Tabela 4.7 e representado na Figura 4.4 para a condição de entressafra. 

Como o período de geração de energia elétrica na entressafra é pequeno, podemos adotar uma 

solução similar as condições de safra, onde ocorre a condensação de todo o vapor utilizado 

nos geradores na pré-evaporação, com isso, podemos utilizar o mesmo gerador que opera na 

safra e os pré-evaporadores como condensadores do vapor de exaustão da turbina. 

Isso não compromete o período de manutenção dos sistemas de vapor na entressafra. 

Como não há consumo de vapor de processo, a pressão de exaustão pode ser reduzida ao 

máximo, enquanto na safra a pressão fica na ordem de 1,5 kgf/cm
2
 na entressafra esses 

valores são da ordem de 0,3 kgf/cm
2
. 

 

Tempo Aproveitado 97

da indústria

Consumo turbina vapor 6

em contra-pressão

Consumo turbina vapor -

em condensação

Potencia Gerada Safra 55,86

Consumo usina 28,0

Potencia Exportada 27,86

Energia Exportada Safra 129.727

kg de vapor por kW

(kg/kW)

kg de vapor por kW

(kg/kW)

MWh

MW

MW

MW

Balanço de Energia - Safra
%



76 

 

Figura 4.3 - Balanço energético de uma planta produzindo etanol e açúcar, configuração de 

safra, consumo específico de vapor de 479 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com isso, não há necessidade de uma turbina de condensação para operação exclusiva na 

entressafra, reduzindo o investimento.  

Cabe ressaltar que a pressão de exaustão da turbina de contrapressão, possui um limite que 

está relacionado as características do vapor, que aumenta significativamente o volume 

específico quando a pressão é reduzida, o que limita a redução de pressão do vapor de 

exaustão para valores abaixo da pressão atmosférica. 

 

 

 

E. ELÉTRICA MW

Gerada 55,9

Consumida 28,0

Compra/Venda 27,9

335,2 t/h

167,6   t/h 167,6   t/h 0,00   t/h

27,9  MW 27,9   MW

REBAIXADORA

67x1,5 kgf/cm2

purgas = 5% DESSUPER

e = 6,0 e = 6,0 0,0   t/h

0,00   t/h

0,00   t/h

ÁGUA T/h

Demanda 351,9

Condensado 331,2 ALÍVIO

Reposição 20,8

CONSUMO t/h

Evap./Coz. 211,2

Destilação 120,0

Perdas 2,0

CONSUMO t/h

335,2 t/h Pré-Evap. 333,2

Perdas 2,0

331,2 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
350 tv/h

CALDEIRAS

35
MVA

35
MVA
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Tabela 4.7 – Balanço de energia na entressafra de uma planta produzindo 

etanol e açúcar, consumo específico de 479 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A redução da pressão de exaustão melhora o consumo de vapor no turbogerador, que passa de 

um consumo específico de 6 kg de vapor por kW para 5 kg de vapor por kW, tendo a 

contrapressão de exaustão na ordem de 0,3 kgf/cm
2
, devido ao salto entálpico maior na 

turbina, quando comparado com a condição de safra. 

Essa configuração é conhecida no setor como “condensação caipira”, uma vez que o vapor de 

exaustão da turbina não condensa sob vácuo e sim em pressão atmosférica. 

 

Tempo Aproveitado 98,5

da indústria

Dias de operação 25

Consumo turbina vapor -

em contra-pressão

Consumo turbina vapor 5

em condensação "caipira"

Vapor gerado 153,61

Potencia Gerada EntreSafra 30,72

Consumo usina 4,5

Potencia Exportada 26,22

Energia Exportada E.S. 15.497

Energia Total 145.224MWh

(kg/kW)

t/h

MW

MW

MW

MWh

Balanço de Energia - E.S.

%

un.

kg de vapor por kW

(kg/kW)

kg de vapor por kW
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Figura 4.4 – Balanço energético de uma planta produzindo etanol e açúcar, configuração de 

entressafra, consumo específico de vapor de 479 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O saldo entre a potência gerada e consumida é de 26,22 MW, com isso, a mesma potência da 

subestação na configuração de safra, pode ser utilizada sem alterações. 

A energia total disponibilizada nos dois períodos é de 129.727 MWh, 31,6% menor que o 

cenário produzindo somente etanol. 

A lista básica dos equipamentos da área de utilidades será:  

 Caldeira de 67 kgf/cm
2 

e 520ºC de 350 toneladas de vapor por hora; 

 Turbo gerador de 35 MVA, turbina de contrapressão e potência de 28 MW; 

 Turbo gerador de 35 MVA, turbina de condensação e potência de 28 MW; 

E. ELÉTRICA MW

Gerada 30,7

Consumida 4,5

Compra/Venda 26,2

153,6 t/h

76,8   t/h 76,8   t/h 0,00   t/h

15,4  MW 15,4   MW

REBAIXADORA

67x1,5 kgf/cm2

purgas = 5% DESSUPER

e = 5,0 e = 5,0 0,0   t/h

0,00   t/h

0,00   t/h

ÁGUA T/h

Demanda 161,3

Condensado 149,6 ALÍVIO

Reposição 11,7

CONSUMO t/h

Evap./Coz. 0,0

Destilação 0,0

Perdas 0,0

CONSUMO t/h

153,6 t/h Pré-Evap. 151,6

Perdas 2,0

149,6 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
350 tv/h

CALDEIRAS

35
MVA

35
MVA
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 Subestação de interligação com a concessionária de 35 MVA. 

Os equipamentos indicados acima são de capacidade e características usuais no portfólio dos 

fornecedores de equipamento do setor. 

Neste caso, apesar da operação de geração na entressafra, este período é pequeno, o que não 

representa uma vantagem na negociação da energia, nem mesmo prejuízo no período de 

manutenção na entressafra. 

 

4.3 - Balanço de Energia na produção de etanol e açúcar via cristalização 

por resfriamento 

Igualmente ao cenário anterior (4.2) os seguintes volumes diários são determinados: 

 Moagem diária de 16.800 toneladas de cana; 

 Produção de etanol anidro: 390 m
3
/dia; 

 Produção de etanol hidratado: 390 m
3
/dia; 

 Produção de açúcar: 1,15 t/dia. 

 

Neste cenário a simulação do balanço de massa e de energia indica um consumo específico de 

vapor de 400 quilograma de vapor por tonelada de cana (400 kgv/tc), este consumo é menor 

que o cenário anterior (4.2 - 479 kgv/tc). 

Apesar da etapa da evaporação ser similar nos dois processos, é no cozimento que ocorre a 

maior diferença, a diferença de consumo de vapor que se justifica pelos seguintes aspectos: 

 A concentração do xarope sem as semeadura dos cristais é elevada até 84ºBX, no 

método de cozimento da massa, o brix da massa cozida é elevado até 96ºBx. 

 O ciclo de cozimento tem tempo médio de 3,5 h, e durante todo este tempo é 

necessário energia térmica para continuar concentrando a massa enquanto o cozedor é 

alimentado com xarope, no método de resfriamento o tempo para elevar a 

concentração do xarope é da ordem de 20 minutos, após isso, a massa é resfriada, sem 

a necessidade de energia térmica. 
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Tendo o mesmo objetivo dos cenários anteriores de máxima eletrificação dos acionamentos e 

equilíbrio do balanço térmico, é determinada a capacidade da caldeira, gerador e sobra de 

bagaço, os resultados são demonstrados na Tabela 4.8. 

Sendo o consumo de vapor deste cenário de 280 tv/h, pode-se adotar uma caldeira de 300 tv/h 

de capacidade nominal, com um bom fator de utilização (f.u.=93%), esse consumo de vapor 

passando pelo gerador permite gerar uma potência de aproximadamente 47 MW, que pode ser 

fornecida por dois geradores de 30 MVA cada um. Finalmente o balanço de energia elétrica 

da safra é demonstrado na Tabela 4.9. 

A demanda de potência da usina é menor que a configuração anterior, principalmente pelos 

sistemas auxiliares da fabricação, que são, o sistema de geração de vácuo, que é necessário 

somente para a evaporação do caldo, diferentemente da cristalização por cozimento que 

necessita desse sistema para a evaporação e cozimento, a caldeira por ser de menor 

capacidade seu consumo de energia elétrica residual também é menor, entre outros fatores. 

A demanda adicional de energia elétrica total comparada com a demanda da produção de 

etanol (cenário 4.1) é indicada abaixo: 

 

Demanda adicional total   5,1 MW 

Potências parciais: 

 Caldeira + acessórios   2,0 MW 

 Sistema de vácuo   0,5 MW 

 Centrifugas (massa A e massa B) 0,7 MW 

 Bombeamento de caldo e massa 1,2 MW 

 Secador de açúcar   0,7 MW 

 

O excedente dado pela diferença entre potência gerada e a potência consumida é de 

aproximadamente 22 MW, que serão interligados através de uma subestação de 25 MVA com 

ventilação forçada que permite elevar a potência nominal da subestação em 10%, portanto, 

27,5 MVA (25 MW, f.p.=0,92). 
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Tabela 4.8 - Dimensionamento da necessidade de vapor e balanço de bagaço de 

uma planta produzindo etanol e açúcar, consumo específico de vapor de 400 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                 

 

 

Isso representa um volume de energia elétrica excedente de 100.880 MWh. O fluxograma 

simplificado de vapor na safra está esquematizado na Figura 4.5. 

O Bagaço excedente será utilizado para geração de energia na entressafra. 

 

 

 

Consumo específico

de vapor 400

Rendimento Específico

da caldeira 2,25

Bagaço Necessário 124,44

Bagaço Necessário 597.333

Bagaço Gerado 810.000

Estoque Estratégico 5

Bagacilho 4,5

Bagaço Disponível 756.000

Saldo de Bagaço E.S. 158.667

t

t

Excedente de Bagaço
t

%

kg de bagaço por t cana

(kgBg/tc)

kg de vapor por kg de bagaço

(kgV/kgBg)

t/h

t

Vapor Processo
kg de vapor por t cana

(kgV/tc)

Vapor Necessário t/h 280,00
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Tabela 4.9 – Balanço de energia na safra de uma planta produzindo etanol 

e açúcar, consumo específico de 400 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Atendendo a premissa de não operar com a caldeira abaixo de 40% de sua capacidade 

nominal, temos na Tabela 4.10 o balanço de energia na entressafra. 

A Figura 4.6 mostra o fluxograma simplificado de vapor usado na entressafra. 

Operando por 100 dias, com 149 toneladas de vapor por hora, numa turbina de condensação 

temos disponível o excedente de 33 MW, já descontado o consumo residual e operando com 

turbina de condensação. 

Essa potência requer um novo transformador na subestação, que passa a ter dois 

transformadores de 25 MVA, atendendo a capacidade de exportação da entressafra. 

A energia excedente nos dois períodos é de 179.335 MWh, 15% menor que no cenário 

produzindo somente etanol. 

 

 

Tempo Aproveitado 97

da indústria

Consumo turbina vapor 6

em contra-pressão

Consumo turbina vapor -

em condensação

Potencia Gerada Safra 46,67

Consumo usina 25,0

Potencia Exportada 21,67

Energia Exportada Safra 100.880

MW

MWh

(kg/kW)

kg de vapor por kW

(kg/kW)

MW

MW

Balanço de Energia - Safra
%

kg de vapor por kW
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Figura 4.5 – Balanço energético de uma planta produzindo etanol e açúcar, configuração de 

safra, consumo específico de vapor de 400 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A lista básica dos equipamentos da área de utilidades para atender as condições e 

oportunidades desta configuração é indicado a seguir: 

 Caldeira de 67 kgf/cm
2 

e 520ºC de 300 toneladas de vapor por hora; 

 Turbo gerador de 30 MVA, turbina de contrapressão de potência igual a 24 MW; 

 Turbo gerador de 30 MVA, turbina de contrapressão de potência igual a 24 MW; 

 Turbo gerador de 45 MVA, turbina de condensação de potencia igual a 36 MW; 

 Subestação de interligação com a concessionária de 50 MVA (2 x 25 MVA). 

A ventilação forçada da subestação necessária para atender a condição de exportação de safra, 

com a adoção de mais um transformador para atender a necessidade de entressafra, não é mais 

necessária, pois a soma das potências dos transformadores atende as duas condições. 

E. ELÉTRICA MW

Gerada 46,7

Consumida 25,0

Compra/Venda 21,7

280,0 t/h

140,0   t/h 140,0   t/h 0,0   t/h 0,00   t/h

23,3 MW 23,3 MW - MW

REBAIXADORA

67x1,5 kgf/cm2

purgas = 5% DESSUPER

e = 6,0 e = 6,0 e = 4,0 0,0   t/h

0,00   t/h

0,00 t/h

ÁGUA T/h

Demanda 294,0 0,0 t/h

Condensado 278,0 0,0 t/h ALÍVIO

Reposição 16,0

CONSUMO t/h

Evaporação 157,0

Destilação 120,0

2,0

CONSUMO t/h

280,0 t/h Pré-Evap. 279,0

Perdas 1,0

0,0 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
300 tv/h

CALDEIRAS

35
MVA

50
MVA

35
MVA
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Tabela 4.10 – Balanço de energia na entressafra de uma planta produzindo 

etanol e açúcar, consumo específico de 400 kgv/tc. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

Tempo Aproveitado 98,5

da indústria

Dias de operação 100

Consumo turbina vapor -

em contra-pressão

Consumo turbina vapor 4

em condensação "caipira"

Vapor gerado 148,75

Potencia Gerada EntreSafra 37,19

Consumo usina 4,0

Potencia Exportada 33,19

Energia Exportada E.S. 78.455

Energia Total 179.335

MW

MW

MW

MWh

MWh

kg de vapor por kW

(kg/kW)

kg de vapor por kW

(kg/kW)

t/h

Balanço de Energia - E.S.

%

un.
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Figura 4.6 – Balanço energético de uma planta produzindo etanol e açúcar, configuração de 

entressafra, consumo específico de vapor de 400 kgv/tc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Tendo como referência o cenário onde a produção da usina é exclusivamente de etanol, 

constatamos que a alternativa de produzir concomitantemente etanol e açúcar, demanda maior 

consumo de energia. 

Para o cenário de produção de etanol e açúcar utilizando a técnica de cristalização tradicional 

no setor sucroenergético que é a cristalização por cozimento da massa, observamos uma 

redução da ordem de 31% da energia excedente, quando comparado com a referência. 

Essa redução sem dúvida é uma restrição para uma possível mudança de estratégia do 

negócio, isso porque é comum nestes casos o volume de energia excedente ser negociado em 

leilões de energia, promovidos pelo governo ou através de acordos bilaterais, que firmam a 

comercialização por períodos longos de até 15 anos, esses contratos preveem multas ou 

E. ELÉTRICA MW

Gerada 37,2

Consumida 4,0

Compra/Venda 33,2

148,8 t/h

0,0   t/h 0,0   t/h 148,8   t/h 0,00   t/h

- MW - MW 37,2 MW

REBAIXADORA

67x1,5 kgf/cm2

purgas = 5% DESSUPER

e = 6,0 e = 6,0 e = 4,0 0,0   t/h

0,00   t/h

0,00 t/h

ÁGUA T/h

Demanda 156,2 148,8 t/h

Condensado 148,8 148,8 t/h ALÍVIO

Reposição 7,4

CONSUMO t/h

Evaporação 0,0

Destilação 0,0

0,0

CONSUMO t/h

0,0 t/h Pré-Evap. 0,0

Perdas 0,0

0,0 t/h

BALANÇO ENERGÉTICO

ETA / Desmi

67 kgf/cm2 520 oC   
300 tv/h

CALDEIRAS

35
MVA

50
MVA

35
MVA
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mesmo a necessidade de comprar os volumes não entregues de energia no mercado livre e 

serem repassados para atender o contrato. 

Devido às características do mercado de açúcar e etanol é normal que os produtos tenham 

variações em suas remunerações no tempo, que levam as usinas a buscarem um ajuste em seu 

portfólio de produtos para obtenção do melhor resultado operacional. 

A alternativa à redução de energia excedente quando é adicionada uma fábrica de açúcar é a 

adoção da cristalização por resfriamento, que impõem uma redução na ordem de 15% ao 

cenário de produção somente de etanol. 

Na Tabela 4.11 é apresentado o resumo dos volumes de energia exportados em cada cenário. 

A redução de 15% nos excedentes de energia na cristalização por resfriamento pode ser 

absorvido nas operações industriais, garantindo o cumprimento dos contratos de vendas de 

energia, é possível através de configurações mais arrojadas de regeneração de calor, 

otimização do tamanho dos equipamentos, aproveitamento de condensados e mudanças de 

pressão de vapor, aumentar a disponibilidade de energia, sendo essas técnicas aplicáveis tanto 

na cristalização por cozimento, como na cristalização por resfriamento, com isso, eliminar a 

diferença de excedentes de energia elétrica mais facilmente no cenário da cristalização por 

resfriamento. 

Além do aspecto energético à cristalização por resfriamento apresenta a vantagem do menor 

investimento industrial que na cristalização por cozimento. 

Isso se deve ao fato da cristalização por resfriamento não necessitar realizar a concentração do 

caldo sob vácuo, que reduz significativamente o tamanho do sistema de geração de vácuo em 

50% em relação à cristalização por cozimento e consequentemente seu custo de 

implementação, que fica dedicado somente aos evaporadores. 

O custo das edificações da fábrica de açúcar também é menor devido os cozedores poderem 

ser instalados em cotas de altura menores, pois o sistema de vácuo não é necessário 

permitindo edificações mais baixas que as tradicionais, reduzindo os custos. 
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Tabela 4.11 – Resumo dos volumes de exportação de energia elétrica nos cenários de produção de etanol, etanol e açúcar (resfriamento) e etanol 

e açúcar (cozimento). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

E.E. – Energia Elétrica; 

Mix – proporção da cana-de-açúcar destinada para produção de açúcar e etanol;

Exportação Exportação Exportação

CENÁRIOS de E. E. na safra de E. E. na entresafra de E. E. Total

MWh MWh MWh

Somente Etanol 89.783 122.544 212.327

Mix (50% etanol / 50% açúcar) 

(resfriamento)
100.880 78.455 179.335 15,5

Mix (50% etanol / 50% açúcar) 

(cozimento)
129.727 15.497 145.224 31,6

Excedentes

Redução

%
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5 CONCLUSÃO 

 

Unidades preparadas para produção somente de etanol que estão estáveis no volume de cana-

de-açúcar a ser processado, estando ou não na maturação do projeto, que desejam produzir 

também açúcar, necessitam fazer investimentos significativos buscando arranjos técnicos para 

reduzir o consumo de energia elétrica e vapor no processo, evitando redução dos volumes 

contratados de venda de energia elétrica. 

Geralmente as novas usinas para terem a oportunidade de adicionar a fábrica de açúcar no 

futuro, adotam uma postura conservadora de venda de energia elétrica, deixando uma parcela 

para venda no mercado livre e vendas por períodos curtos, podendo perder receita ou 

condições melhores de financiamento dos projetos. 

A cristalização por resfriamento permite que a decisão estratégia de introduzir a fábrica de 

açúcar, seja feita em qualquer momento, mesmo após a maturação do projeto, isto porque o 

impacto no balanço térmico e consequentemente na venda de excedentes de energia elétrica é 

muito menor que na cristalização por cozimento, sendo assim uma grande vantagem 

estratégica, pois permite aproveitar melhor os ciclos naturais de preços do açúcar e do etanol. 

Diante de todos os benefícios que esta tecnologia permite, como: 

 - menor consumo energético; 

 - maturação do projeto sem pressões estratégicas para produção de açúcar; 

 - menor CAPEX; 

 - menor custo operacional devido à redução de insumos; 

 - maior simplicidade no processo; 

 - maior qualidade do produto, 

leva a concluir que haverá em breve uma migração da tecnologia de cristalização por 

cozimento da massa para a cristalização por resfriamento. 

Como acontece com toda tecnologia nova, há uma barreira natural de aceitação, e até mesmo 

em ser conhecida e reconhecida como alternativa, que deve ser transposta muito em breve. 
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Grandes avanços da tecnologia de cristalização por resfriamento vêm ocorrendo na Europa, 

motivados pela busca da redução dos custos energéticos que são elevados no processamento 

da beterraba e pela redução do consumo de insumos industriais que ela proporciona, no 

entanto, a tecnologia de cristalização por resfriamento, terá seu espaço nas usinas de cana-de-

açúcar do Brasil, sendo que o maior motivador será a receita adicional e a flexibilidade 

estratégica que esta proporciona. 

Uma consideração adicional deve ser feita em relação a qualidade do açúcar na cristalização 

por resfriamento, no qual apesar de ser possível produzir açúcar VHP com esta tecnologia, 

novos mercados podem ser explorados devido a  melhor qualidade do açúcar produzido, 

possibilitando a diferenciação e agregando valor a esta característica do açúcar. 

Como já demonstrado nos estudos de Vaccari et al. (1999) e Mantelatto (2005), a cinética da 

cristalização por resfriamento a partir do caldo de cana-de-açúcar é perfeitamente possível, 

sendo que este estudo visou avaliar os aspectos energéticos, mais especificamente quanto ao 

volume de energia excedente nos diversos cenários. 

Como a análise se demonstrou promissora, reforçando a viabilidade técnica desta alternativa 

tecnológica, novos estudos devem ser realizados, com a proposta de análise de outros aspectos 

e novos cenários, como unidades com outros volumes de cana-de-açúcar a serem processadas, 

proporções diferentes de produtos, açúcar e etanol, a viabilidade econômica, possíveis 

mercados entre outras considerações, que certamente ajudará na disseminação da tecnologia e 

consequentemente sua utilização em escala industrial. 

Atualmente, todo desenvolvimento tecnológico busca entre outros aspectos a eficiência 

energética. A cristalização por resfriamento está alinhada com este objetivo, portanto, 

incentivos financeiros podem ser conseguidos para o aprimoramento da técnica nas usinas de 

cana-de-açúcar, justificando novos estudos de cenários e configurações energéticas, buscando 

atender a maior quantidade de unidades industriais com as suas mais diversas estratégias e 

configurações térmicas. 

 



90 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMORIM, H. V. (2005). Fermentação alcoólica – Ciência & Tecnologia. Piracicaba-SP: 

Fermentec. 

BALOH, T.; E. WITTER, E. (1995). Energy Manual for Sugar Factories (2nd ed.). Berlin: 

Bartens. 

CEPEA. Indicador açúcar cristal CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO. Disponível em 

<http://cepea.esalq.usp.br/acucar/#> . Acesso em: 21 dez. 2011. 

COPERSUCAR (1987). Apostila do curso de Engenharia Açucareira – Processo de 

Fabricação de Açúcar – Parte I, Centro de Tecnologia Copersucar – CTC, Piracicaba-SP, 

Brasil. 

ESBERARD, R. R.; CHAIM, R. V.; TUROLLA, F. A. Custo de Produção como diferencial 

Estratégico: O caso do setor sucroalcooleiro. Revista Administração em Diálogo, São Paulo, 

v11, n.2, 2009. 

FERNANDES A. C. (2003). Cálculos na Agroindústria da cana-de-açúcar (2nd ed.). 

Piracicaba-SP: EME. 

GRABOWSKI, M.; KLEMES, J.; URBANIEC, K.; VACCARI, G. and ZHU, X. X. Minimum 

energy consumption in sugar production by cooling crystallization of concentrated raw juice. 

Applied Thermal Engineering v. 21, p. 1319-1329, 2001. 

HUGOT, E. (1986). Handbook of cane sugar engineering, (3nd ed.). New York: Elsevier. 

HONIG, P. (1963). Principle of sugar technology, Vol.1, Vol.2, Vol.3. New York: Elsevier. 

MANTELATTO, P. E. (2005). Estudo do processo de cristalização de soluções impuras de 

sacarose de cana-de-açúcar por resfriamento. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 

de São Carlos, São Carlos-SP, Brasil. 

MANTOVANI, G.; VACCARI, G.; SGUALDINO, D.; AQUILANO, D. and RUBBO, M. 

Unconventional cooling crystallization. Zuckerindustrie v. 113, p. 137-140, 1988. 

http://cepea.esalq.usp.br/acucar/


91 

MATHLOUTHI, M. []. Highlights of the twentieth century progress in sugar technology and 

the prospects for the 21
st
 century. Disponível em: < www.neltec.dk/spri_2000.pdf>. Acesso 

em: 24 out. 2011. 

MORAES, M. A. F. D. (2000). A desregulamentação do setor sucroalcooleiro do Brasil. 

Americana-SP: Caminho Editorial 

NASCIMENTO, M. A. R.; LORA, E. E. S. (2004). Geração Termelétrica, Vol. 1, Vol.2. Rio 

de Janeiro: Interciência. 

PAYNE, J. H. (1989). Operações unitárias na produção de açúcar de cana. São Paulo: 

Novel: STAB. 

PEREIRA, L. C.; PUERTA, V. G.; BARRAT, T.; BAGATIN, J. C.; BARRAGLIA, F. B. 

Competência x Protecionismo – Perspectivas das exportações de açúcar brasileira face à 

queda dos subsídios da União Europeia. FACEF PESQUISA, v.9, n.2, 2006.  

POEL, P. W. V. D.; SCHIWECK, H.; SCHWARTZ, T. (1998). Sugar technology: beet and 

cane sugar manufacture. Berlin: Bartens. 

PROCKNOR, C. Potencial de cogeração. Revista STAB, Piracicaba-SP, v.25, n.3, jan./fev. 

2007. 

REIN, P. W. (2007). Cane sugar engineering. Berlin: Bartens. 

VACCARI, G.; MANTOVANI, G. Standpoint of cooling crystallization as a method of beet 

or cane sugar purification. Association AVH, 6º symposium – Reims, p.36-44, 1999. 

VACCARI, G.; SGUALDINO, G.; TAMBURINI, E.; PEZZI, G.; CITTERIO, P. and 

VERARDI, R. New proposal for sucrose crystallization from raw juice. Zuckerindustrie v. 

128, n. 8, p. 821-828, 2003. 

MACEDO, I. C. (Org.) (2005). A energia da cana-de-açúcar – Doze estudos sobre a 

agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil e a sua sustentabilidade. União da Agroindústria 

Canavieira do Estado de São Paulo – ÚNICA, São Paulo. 

UNICA. Perspectivas para os mercados de açúcar e etanol. Disponível em 

<http://www.unica.com.br/multimedia/apresentacao>. Acesso em: 12 nov. 2011. 

http://www.neltec.dk/spri_2000.pdf
http://www.unica.com.br/multimedia/apresentacao


92 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS 

 

AVRAM, P.; MORGENROTH, B.; SEEMANN, F. Benchmarking concept for an integrated 

sugar, ethanol and cogeneration plant. Zuckerindustrie v. 129, n. 12, p. 875-879, 2004. 

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, Piracicaba-SP, Paulo Eduardo Mantelatto, Graciela 

de Amaral, Nilton de Oliveira. Processo para Produção de Açúcar Cristal. C13F 1/02, 

C13F 1/04. BR nº PI 07009928-3 A2. 19 mar. 2007; 04 nov. 2008. Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial. 

MACEDO, I. C. (Org.) (2005). A energia da cana-de-açúcar – Doze estudos sobre a 

agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil e a sua sustentabilidade. União da Agroindústria 

Canavieira do Estado de São Paulo – ÚNICA, São Paulo. 

MERHEB, G. A. (2009). Estudo do processo de cristalização de sacarose a partir de 

soluções provenientes de cana-de-açúcar por resfriamento controlado. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP, Brasil. 

PERRY R. H., GREEN D. W. & MALONEY J. O. (1997). Perry´s chemical engineers 

handbook (7th ed.). New York: McGraw-Hill. 

PROCKNOR, C. A temperatura do vapor. Revista STAB, Piracicaba-SP, mai./jun. 2006. 

PROCKNOR, C. O tamanho da caldeira. Revista STAB, Piracicaba-SP, jul./ago. 2004. 

SINÍCIO, M. F.; BAJAY, S. V. Otimização do uso de energético nas usinas sucro-

alcooleiras. Revista Brasileira de Energia, Itajubá, MG, v.2, n.2, 1992. 

VACCARI, G.; MANTOVANI, G.; SGUALDINO, G.; ANDREOLI, F. A pilot plant for 

continuous crystallization from raw juice. International Sugar Journal v. 97, n. 1157, p.209-

218, 1995. 

VACCARI, G.; SGUALDINO, G.; TAMBURINI, E.; PEZZI, G.; CITTERIO, P. and 

VERARDI, R.; URBANIEC, K. New eco-friendly proposal for crystallization of beet raw 

juice. Journal of Cleaner Production v. 13, p. 1447-1460, 2005. 


