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Abstract — Until the past decade,  sugar mills  unit produced  
only  sugar  and  ethanol  for commercialization  and  only  
enough  energy  for  their  own  consumption.  With the federal 
government's  incentives through  programs  such  as  PROINFA  
(Incentive Program for Alternative Energy Sources) and the 
energetic crisis in Brazil in 1999, the sugar mills were motivated 
to market their surplus energy to the National Integrated System, 
enabling an important increase in the renewable energy 
generated in the in the country  and  consequently  the  increase  
of  its  financial  gain.  Due to produced own energy through the 
burning of the bagasse, there was practically no concern with the 
low energy efficiency equipment that operated in these plants, 
from the possibility of the commercialization of surplus energy, a 
work was needed to improve the energy performance  of  the  
equipment  consumption.  In this way, the proposal of this work 
consists of the comparative analysis of the substitution of 
equipment of low energy efficiency by modern  equipment, 
focusing  both  on  the  technical,  productive  and financial 
results of the investment. The proposed solution has a high 
efficiency motor driven by regenerative frequency inverter, which 
allows the generation of energy by the machine itself during the 
deceleration stage and as it is a cyclic process the return of energy 
to the network is done repeatedly every cycle. The optimization 
model to be proposed in this work was validated from data of 
applications in existing projects, with results compatible with 
what was effectively implemented. The three hundred and 
seventy-one sugar mills unit in operation in Brazil, the half part 
of these units still operated with low efficiency equipment. This 
work shows that if the solution is adopted for units that still 
operate with low efficiency equipment, the energy increase is 
made available to the national integrated system equivalent to the 
construction of 12 small hydropower plants or three wind farms 
or the result shows yet that the energy saved per harvest in each 
sugar mills plant is equivalent to the annual generation of a 
medium sized wind generator. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 
Sustentabilidade e otimização energética são temas de 

enorme importância na atualidade, pois, se torna cada vez mais 
imprescindível o aumento da eficiência no uso da energia 
elétrica, utilizando cada vez mais soluções sustentáveis em seu 
uso e geração, evitando assim novo incremento de necessidade 
de geração. 

A busca de um modelo de desenvolvimento sustentável e de 
sua consequente implantação já ocorre há algumas décadas, 
alicerçada na visão crítica da organização da sociedade 
humana e impulsionada pelos diversos problemas de caráter 
ambiental e social, tais como o aquecimento global, a 
ocorrência de grandes desastres ecológicos, a existência de 
grandes populações que vivem em condições de profunda 
pobreza e a má distribuição da riqueza natural e humana 
(REIS et al., 2012). 

O Brasil dispõe de uma variedade de recursos energéticos 
provenientes de recursos renováveis. A biomassa apresenta 
menores teores de nitrogênio e enxofre além da vantagem 
adicional que a quantidade de CO2 derivada da biomassa pode 
ser consumida durante o seu crescimento (DUETSCHKE et 
al., 2014). 

O setor sucroalcooleiro do Brasil é um dos pioneiros no que 
diz respeito ao aproveitamento em larga escala da agro-
energia, sendo que se destaca a utilização do bagaço como 
combustível para geração de energia elétrica e a produção do 
álcool combustível, utilizado como substituto da gasolina 
desde as crises do petróleo na década de 1970 (PAIVA, 2009). 

No final do século 19, as centrífugas construídas 
verticalmente, com acionamento por correias em sua parte 
inferior, utilizadas em usinas de açúcar na Europa operavam 
com rotação do rotor entre 700 a 800 rpm, com carga a ser 
processada por ciclo limitada entre 150 a 180 kg, enquanto 
que a duração de um ciclo de centrifugação era de 
aproximadamente 5-7 minutos. Além disso a coloração do 
açúcar não era aceita pelo mercado, devido a baixa rotação 
aplicada até então e a limitação da automação do controle do 
processo. Com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, 
se tornou imprescindível aumentar a capacidade de 
centrifugação das plantas, bem como minimizar o consumo de 
energia no processo de centrifugação de açúcar e isto só foi 
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possível com a utilização de um motor elétrico de indução 
trifásico acionado por um inversor de frequência regenerativo, 
operado por um controlador lógico digital. A partir daí, as 
centrífugas começaram a processar com rotações entre 1200 a 
1500 rpm, até 20 toneladas de massa cristalizada por hora para 
fabricação de açúcar, obtendo assim uma eficiência energética  
2,5 vezes maior quando comparada aos sistemas de 
acionamento convencionais. (DAVIDENKO et al., 2004). 

Este estudo visa quantificar o consumo de energia elétrica 
das centrífugas de açúcar de uma unidade industrial. Cada 
ciclo de centrifugação é composto por diversas etapas, sendo 
estas: carregamento, aceleração para centrifugação, 
centrifugação, desaceleração para descarregamento e, por fim, 
descarregamento. A operação da centrífuga é por batelada, ou 
seja, cada ciclo pode se repetir de 15 até 25 vezes por hora, 
dependendo do modelo e, principalmente, do acionamento da 
máquina. 

Esta operação cíclica traz um desperdício energético nas 
diversas etapas do processo e a maior perda ocorre na etapa de 
desaceleração para descarregamento, onde existe uma 
quantidade considerável de energia cinética sendo dissipada na 
forma de calor. Este trabalho irá atuar nesta etapa, onde a 
aplicação do inversor regenerativo traz um ganho no consumo 
de energia por ciclo, pois faz com que o motor deixe de ser um 
consumidor para se tornar um gerador de energia, devolvendo 
energia gerada para a rede, contribuindo para a diminuição da 
demanda e possibilitando o aumento da oferta de exportação 
de energia, uma vez que estas plantas são cogeradoras de 
energia renovável provinda da biomassa da cana-de-açúcar. 

 
 

II.  REESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO E DO MERCADO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

No final dos anos de 1990’s o sistema elétrico brasileiro 

estava a beira do colapso, devido a um longo período sem 
investimentos expressivos. Com o aumento do poder de 
compra da população devido ao advento do plano real e 
consequentemente da estabilização da economia, a demanda 
por energia havia aumentado significativamente naquele 
período e era preciso suprir esta necessidade, tanto para que a 
indústria pudesse continuar a crescer, bem como, para que a 
população continuasse a adquirir novos produtos elétricos e 
eletrônicos, fomentando assim a produção e o 
desenvolvimento do país. Até aquele momento o Sistema 
Elétrico Brasileiro tinha sua matriz composta quase que 
unicamente por hidroeletricidade, fonte esta que para novos 
projetos demandava grandes investimentos a longos prazos. O 
momento crítico demandava ações eficientes e no curto prazo, 
mas para isso era necessário reestruturar por completo o setor 
elétrico brasileiro.  

Até a década de 1990’s o setor elétrico brasileiro ainda era 
gerido apenas por um ministério oriundo do modelo militar, 
resultante dos mais de 20 anos de ditadura que teve seu final 
no ano de 1985. O modelo priorizava quase que somente a 
fonte hidroelétrica, com grandes obras que demandaram 
grandes investimentos e longos prazos para que se tornassem 

produtivas.  
Foi então que a mudança teve seu início com a criação do 

chamado “RE-SEB - Projeto de Reestruturação do Setor 
Elétrico Brasileiro”, desenvolvido entre os anos de 1996 e 
1998, em um trabalho conjunto de consultores internacionais e 

de mais de três centenas de técnicos do setor, onde foram 
apresentadas uma série de sugestões, visando responder a um 
conjunto de questionamentos inicialmente apresentados e 
equacioná-los. Como resultado do RE-SEB tivemos o inicio 
das privatizações do setor, a criação da ONS (Operador 
Nacional dos Sistemas) e do MAE (Mercado Atacadista de 
Energia Elétrica). A ONS seria o responsável por operar os 
sistemas de geração e transmissão de energia de forma 
independente, visando seu melhor desempenho e o MAE seria 
o ambiente onde a livre competição devia condicionar a 
formação dos preços. Estes foram os primeiros órgãos criados 
abaixo do MME (Ministério de Minas e Energia) que 

marcaram o início da mudança da gestão da energia no Brasil. 
A Fig.1 ilustra hierarquicamente os órgãos que atualmente são 
os responsáveis pelo gerenciamento do setor elétrico 
brasileiro. 

 

 
Fig. 1.  Estrutura dos órgãos que administram o Setor Elétrico Brasileiro. 
Fonte ONS 

 
O amadurecimento e a abertura do mercado de energia 

elétrica no Brasil trouxeram consigo a necessidade de se 
profissionalizar o setor, tornando este o mais independente 
possível das influencias das ações do governo, motivando 
assim a entrada do capital privado. Mas para que isso fosse 
possível, foram criados outros órgãos independentes para 
ações específicas que resultaram na configuração atual. Esta 
estrutura dos órgãos que regula e executa os estudos e 
investimentos em infraestrutura de energia elétrica hoje no 
Brasil, são considerados modelo, possuem grande 
conhecimento técnico, sendo inclusive copiados por outros 
países no mundo.  

 

III.  INCENTIVO PARA FONTES ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA 

Os programas e políticas de eficiência energética são 
importantes ferramenta para redução da emissão de gas 
carbônico e possíveis alterações climáticas, bem como para 
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conter o rápido crescimento no consumo de energia no 
mundo atenuando o esgotamento de recursos energéticos 
(SANTOS, 2012). 

Udaeta (2004) descreve que as estratégias de produção, 
transmissão, distribuição e uso da energia tem um papel 

preponderante na busca do desenvolvimento sustentado. As 
necessidades de uma visão ampla do problema e de métodos 
de avaliação que ponderem os diversos aspectos técnicos, 
ambientais, sócio-econômicos e sócio-políticos envolvidos 
requerem modificações na forma tradicional de estudar e 
planejar tais estratégias.  

Em paralelo a reestruturação e a abertura de mercado era 
necessário em caráter emergencial aumentar a oferta de 
energia elétrica no país e, para isso era preciso agir rápido e 
contar com respostas rápidas, não havia tempo para grandes 
obras, estas que eram necessárias mas ainda insuficientes 
naquele cenário. Foi então que o governo começou a olhar 

para fontes até então pouco exploradas, porém com grande 
potencial, como a energia da Biomassa, a energia Eólica e a 
energia das Pequenas Centrais Hidrelétricas. Estas fontes 
além de responder mais rapidamente a necessidade de oferta 
de energia, configuravam atender também aos critérios 
ambientais e sociais que eram necessários serem respeitados 
agora. Unindo estas duas necessidades foi que o governo 
criou o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica) por meio da pela Lei nº 
10.438 de 2002, revisado pela Lei nº 10.762 de 2003 e lei nº 
11.075 de 2004. Esta iniciativa era de caráter estrutural, e 
visava alavancar os ganhos de escala, a aprendizagem 
tecnológica, a competitividade industrial tanto no mercado 
interno quanto no mercado externo, além de atingir a 
identificação e a apropriação dos benefícios técnicos, 
ambientais e socioeconômicos na definição da 
competitividade econômico-energética de projetos de 
geração que utilizem fontes limpas e sustentáveis.  

O incentivo focava as tecnologias de geração de energia 
elétrica por meio da Biomassa, Eólica e PCH’s (Pequenas 
Centrais Hidrelétricas) e era apoiada financeiramente com 
recursos do BNDES.  

Segundo ELETROBRÁS (2016) o PROINFA é 
considerado o maior programa do mundo de incentivo às 
fontes alternativas de energia elétrica, pois implantou, até 
2011, um total de 119 empreendimentos, constituído por 41 
parques eólicos, 59 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e 
19 centrais térmicas a biomassa. Sua implantação contribuiu 

para a diversificação da matriz energética nacional, além de 
ter fomentado a geração de cerca de 150 mil empregos 
diretos e indiretos em todo o país, proporcionando grande 
avanço industrial e a internalização de tecnologia de ponta. 
Além disso, estima-se que o programa possibilita a redução 
de emissões de gases de efeito estufa equivalente a 
aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de CO2 eq/ano. 

 

IV.  BIOMASSA E COGERAÇÃO 

A.  Biomassa 

Entende-se como biomassa a matéria vegetal gerada pela 
fotossíntese e seus diversos produtos e subprodutos 
derivados, tais como: florestas, culturas e resíduos agrícolas 
(NASCIMENTO, 2012). Segundo MME (2016) estima-se a 
existência de 2 trilhões de toneladas de biomassa no globo 
terrestre, ou seja, cerca de 400 toneladas per capita, o que, 
em termos energéticos, corresponde a oito vezes o consumo 
mundial de energia primária, hoje da ordem de 400 EJ 
(Exajaule 10x1017) por ano. Uma das principais vantagens 
da biomassa é o seu aproveitamento direto por meio da 
combustão da matéria orgânica em fornos ou caldeiras. 
Atualmente, a biomassa vem sendo bastante utilizada na 
geração de eletricidade, principalmente em sistemas de 
cogeração e no suprimento de eletricidade de comunidades 
isoladas da rede elétrica.  

O termo biomassa engloba a matéria vegetal oriunda da 
fotossíntese e os seus derivados, tais como: resíduos 
florestais e agrícolas, resíduos animais e a matéria orgânica 
contida nos resíduos industriais, domésticos, municipais, 
entre outros. Estes materiais contêm energia química 
provinda da transformação energética da radiação solar. 
Essa energia química pode ser liberada diretamente por 
combustão ou pode ser convertida, através de outros 
processos, em fontes energéticas mais adequadas. Ao 
contrário das fontes fósseis de energia, como o petróleo e o 
carvão mineral, a biomassa é renovável em curto intervalo 
de tempo. A renovação da biomassa ocorre através da 
decomposição ou a queima de matéria orgânica, provocando 
a liberação de gás carbônico na atmosfera. As plantas, 
através da fotossíntese, transformam o gás carbônico e a 
água em hidratos de carbono, liberando oxigênio. Dessa 
forma, o uso adequado da biomassa não altera a composição 
média da atmosfera ao longo do tempo (KIMURA et al., 
2010). 

O Brasil dispõe de uma variedade de recursos energéticos 
provenientes de recursos renováveis. A biomassa apresenta 
menores teores de nitrogênio e enxofre além da vantagem 
adicional que a quantidade de CO2 derivada da biomassa 
pode ser consumida durante o seu crescimento 
(DUETSCHKE et al., 2014). 

A disponibilidade de biomassa derivada da agroindústria 
brasileira é grande, por exemplo, há consideráveis 
quantidades de bagaço e palha a partir da produção de 
etanol a partir da cana-de-açúcar (LORA; ANDRADE, 
2009). 

O setor sucroalcooleiro do Brasil é um dos pioneiros no 
que diz respeito ao aproveitamento em larga escala, da agro-
energia, sendo que se destaca a utilização do bagaco como 
combustivel para geracao de energia eletrica e a producao 
do alcool combustivel, utilizado como substituto da gasolina 
desde as crises do petroleo na década de 1970 (PAIVA, 
2009). 

Este pioneirismo tem proporcionado uma crescente 
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visibilidade para os produtos brasileiros no mercado 
internacional, principalmente com uma preocupação maior 
com o aquecimento global e o aumento da demanda por 
energias renováveis. Desta forma, a agroindustria brasileira 
da cana tem enfrentado uma grande mudança 

organizacional. Aspectos de gestão nesta indústria estão 
mudando, devido a importância de seus produtos, 
especialmente o etanol e eletricidade, que crescem em nível 
nacional e internacional (PAIVA e MORABITO, 2009; 
PAIVA e MORABITO, 2011). 

No caso em estudo, faremos referência á biomassa da 
cana-de-açúcar (bagaço). O bagaço é oriundo do 
esmagamento da cana-de-açúcar para produção de açúcar e 
etanol e, é utilizado na produção de energia elétrica e calor 
de processo, sendo grande parte voltada para o atendimento 
das necessidades da própria usina de açúcar e etanol 
(autoprodução), dependendo da eficiência térmica da planta. 

A Fig.2 ilustra o fluxo de energia de uma central térmica 
para cogeração, onde a energia química é o bagaço, a 
energia térmica o vapor, a energia mecânica a potência na 
ponta de eixo da turbina e a energia elétrica a eletricidade 
gerada pelo gerador.   

 

 
Fig. 2. Fluxo de energia de uma central térmica de cogeração. 

 

B.  Cogeração  

Segundo o Dicionário de Terminologia Energética 
(2001), do Conselho Mundial de Energia, o conceito de 
cogeração significa a produção simultânea e sequencial de 
duas ou mais utilidades – calor de processo e potência 
mecânica e (ou) elétrica, a partir da energia disponibilizada 
por um ou mais combustíveis.  

No Brasil, as usinas de acúcar e etanol, atingiram um 
estágio de autossuficiência em eletricidade e calor através 
da cogeração, não dependendo mais de combustíveis fósseis 
externos. Os excedentes de eletricidade são vendidos a rede 
pelos chamados autoprodutores, que possuem uma 
capacidade instalada da ordem de 500 MW, com um 
potencial de expansão dez vezes maior. A atividade foi 
impulsionada em 2002 pelo Programa de Incentivo as 
Fontes Renováveis de Energia, o PROINFA, que na sua 
primeira fase determinou a compra de 1100 MW de 

bioeletricidade para a rede nacional. Atualmente a produção 
de eletricidade é da ordem de 80 kWh por tonelada de cana; 
a melhor tecnologia disponível permite atingir 120k Wh/t 
cana (GOLDEMBERG et al., 2012). 

Vale lembrar que no caso deste estudo o objetivo 

principal das plantas de biomassa da cana de açúcar é 
sempre a oferta do vapor para processo, sendo a energia um 
produto secundário. Outra vantagem da cogeração se dá nos 
benefícios ambientais como a redução de emissões de 
poluentes decorrentes da queima de combustíveis. 

Inicialmente a cogeração foi uma solução adotada para 
indústrias distantes dos centros de consumo e hoje é 
utilizada em grande escala no mundo, inclusive com 
incentivos de governos e distribuidoras de energia. 

Mas para que uma planta em operação se torne uma 
planta exportadora de energia excedente o trabalho não é 
tão simples, pois, a primeira condição é que ela seja 

eficiente em seu próprio uso da energia gerada, ou seja, que 
utilize somente o necessário com o mínimo de perdas 
possíveis, disponibilizando assim todo o excedente para 
venda. Em uma planta de biomassa de cana-de-açúcar, por 
exemplo, que utiliza o bagaço como matéria-prima é 
necessário conhecer a disponibilidade de energia a ser 
comercializada através da sobra do bagaço para saber o 
potencial excedente que existe, bem como, é fundamental 
saber se a energia térmica ou elétrica utilizada nos grandes 
acionamentos possui uma eficiência energética adequada no 
consumo da energia elétrica. 

A questão da eficiência energética nas usinas tornou-se o  
maior dos desafios para que estas plantas se tornassem 
cogeradoras de energia. Pois estas usinas são em sua 
totalidade provenientes de antigos engenhos, cujo vapor e 
energia gerada visava apenas o consumo interno e a 
altíssima disponibilidade do bagaço da cana nunca trouxe 
preocupação alguma, pois o bagaço era considerado um 
subproduto sem valor agregado cujas sobras eram 
descartadas como matéria orgânica. Seu manuseio para 
outras unidades é inviável devido ao elevado custo de 
transporte em função de seu baixo peso específico e a partir 
da necessidade de grandes excedentes deste subproduto foi 
identificado que era preciso aumentar a eficiência dos 
equipamentos ao máximo para assim permitir uma sobra de 
bagaço suficientemente confiável para garantia de geração 
de energia firme, para que este energia pudesse ser 
comercializada para a rede elétrica nacional. 

 

V.  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 
Eficiência energética refere-se a utilização de menos 

energia para entrega do mesmo trabalho (ou, da mesma 
forma, usando a mesma quantidade de energia deve-se 
entregar mais serviços). Por exemplo, entrega de energia 
pode ser o uso de eletricidade em uma lâmpada para 
entregar o trabalho "luz". O trabalho pode ser medido em 
termos físicos (por exemplo, um litro de água por kW 
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consumido) ou em termos monetários (por exemplo, um 
dólar para produção de 1 kg de aço) (IRENA, 2015). 

Segundo a EPE (2015), eficiência energética é a relação 
entre e a quantidade de energia final utilizada e de um bem 
produzido ou serviço realizado. Fernandes (2003) afirma 

que maximizar a produtividade e reduzir custos tem sido as 
metas da maioria das unidades produtoras, juntamente com 
a melhoria da matéria-prima e dos produtos finais. 

Um passo importante para uma instalação altamente 
eficiente de energia é uma avaliação completa do 
desempenho da eficiência energética de uma planta e um 
bom conhecimento das potencialidades de otimização 
existentes dentro de uma fábrica (OLANREWAJU, 2014). 

De acordo com Jannuzzi (2002), a redução do uso de 
energia nos processos produtivos ou em sistemas que 
proporcionam conforto e amenidades não é um fim em si 
mesmo. Na realidade, o uso eficiente de energia está 

estritamente relacionado com a consecução de importantes 
objetivos mais abrangentes e de interesse da sociedade, 
como por exemplo: contribuir para aumentar a 
confiabilidade do sistema elétrico, reduzir ou postergar as 
necessidades de investimentos em geração, transmissão e 
distribuição, reduzir impactos ambientais (locais e globais) 
especialmente relacionados com a produção de eletricidade, 
reduzir custos de energia para o consumidor final. 

De acordo com Hordeski (2005), o termo “eficiência” 
descreve a capacidade de equipamentos que operam em 
ciclos ou de processos produzirem os resultados esperados. 
Em uma visão física, o conceito de “eficiência” estaria 
limitado aos processos em que há conversão de energia e em 
que as formas inicial e final são visíveis ou perceptíveis, 
sendo estas, energia cinética, potencial e elétrica.  

 

VI.  ADEQUAÇÕES PARA COGERAÇÃO  

As usinas de açúcar e etanol do Brasil apresentam um 
grande potencial para geração de energia elétrica excedente 
através da cogeração. Entretanto, para que este potencial 
seja explorado em sua plenitude é necessário que ocorra nas 
usinas uma implementação de tecnologias mais eficientes 
energeticamente. Tais implementações compreendem entre 
outras, substituição e adequação das caldeiras, turbinas a 
vapor de simples para multi-estágio e motores elétricos de 
melhor rendimento (PAZAN, 2004). 

Para a cogeração são necessárias diversas ações, dentre as 
principais podemos citar a adequação ou substituição das 
caldeiras, turbinas, geradores e seus periféricos de controle. 

No processo os principais acionamentos da moenda e das 
centrífugas normalmente apresentam uma eficiência 
energética muito baixa, sendo o primeiro acionado por 
motores a vapor e o segundo acionado por motores multi-
pólos.  

A. Adequação das caldeiras 

Em sua grande maioria as caldeiras existentes nas usinas 
antes de se tornarem unidades cogeradoras são de baixa 

pressão e temperatura (21kgf/cm2 – 300oC) e precisava ser 
adequadas ou substituídas para que permitam um 
aproveitamento energético adequado. A Fig.3 ilustra a 
evolução das caldeiras e na Fig.4 podemos observar a 
eficiência do consumo do vapor por energia gerada conforme 

incremento da pressão e da temperatura.  
 

 
Fig. 3. Evolução do projeto de caldeiras a vapor. 

 

 
Fig. 4. Relação entre eficiência energética e pressão-temperatura em caldeiras 
a vapor. 

B. Adequação da Casa de Força 

A Fig.5 ilustra uma instalação típica do conjunto turbina- 
gerador em uma casa de força. Em usinas não cogeradoras 
para o sistema interligado nacional as máquinas instaladas 
normalmente não passam de 5MVA de potência elétrica 
gerada e em unidades cogeradoras temos máquinas de até 
75MVA instaladas. A adequação da casa de máquinas com a 
aquisição de conjuntos turbina-gerador com maior capacidade 
de geração é peça fundamental para aumento da geração de 
energia.  
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Fig. 5. Foto de uma casa de força com a turbina e o gerador em destaque. 

 

C. Adequação da Moenda 

A moenda é o equipamento responsável pela extração do 
caldo da cana, normalmente acionadas por motores a vapor, 
possuem uma eficiência energética baixa, com grande 
utilização de vapor e consequentemente grandes perdas, pois 
se trata de diversos motores de até 3000CV para acionamento 
de um conjunto completo. A conversão de motores a vapor 
para motores elétricos controlados por inversores de 
frequência trouxe não só uma grande eficiência energética, 
bem como possibilitou a melhora na qualidade da extração. Na 
Fig.6 podemos observar uma moenda moderna com 
acionamento por motores elétricos. 

 

 
Fig. 6.  Moenda modernizada com acionamentos por motores elétricos 
comandados por inversores de frequência 

 

D. Adequação das Centrífugas de Açúcar 

Segundo Korsch (1978),uma centrífuga de batelada para 
processamento de açúcar é constituída por um conjunto 
rotativo vertical acionado por um motor elétrico. Estas 
centrifugas são equipamentos utilizados na fabricação de 
açúcar, com funcionamento por bateladas (ciclos), onde a 
máquina recebe a matéria-prima denominada de massa 
cristalizada e por força centrífuga faz a separação entre o mel e 
os cristais, o mel retorna algumas etapas atrás no processo para 

reaproveitamento, enquanto os cristais formam o açúcar que 
depois de centrifugado precisa apenas de uma rápida secagem 
para estar pronto para o consumo. 

No final do século 19, as centrífugas construídas 
verticalmente, com acionamento por correias em sua parte 

inferior, utilizadas em usinas de açúcar na Europa operavam 
com rotação do rotor entre 700 a 800 rpm, com carga a ser 
processada por ciclo limitada entre 150 a 180 kg, enquanto 
que a duração de um ciclo de centrifugação era de 
aproximadamente 5-7 min, além disso a coloração do açúcar 
não era aceita pelo mercado, isso devido a baixa rotação 
aplicada até então e a limitação da automação do controle do 
processo. Com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, 
se tornou imprescindível aumentar a capacidade de 
centrifugação das plantas, bem como minimizar o consumo de 
energia no processo de centrifugação de açúcar e isto só foi 
possível aplicando a solução com um motor elétrico de 

indução trifásico acionado por um inversor de frequência 
regenerativo, operado por um controlador lógico digital. A 
partir daí, as centrífugas começaram a processar com rotações 
entre 1200 a 1500 rpm, até 20 toneladas de massa cristalizada 
por hora para fabricação de açúcar, obtendo assim uma 
eficiência energética  2,5 vezes maior quando comparada aos 
sistemas de acionamento convencionais. (DAVIDENKO et al., 
2004). 

Em uma usina as centrífugas ficam alocadas na fábrica de 
açúcar, seu acionamento feito por motores com enrolamento 
multi-polares, ou seja, motores com várias velocidades, 
comandados por um painel com contatores que dependendo de 
cada etapa do ciclo de operação da máquina seleciona o 
referido enrolamento do motor, variando assim de uma 
velocidade a outra. Como por exemplo, um motor de 
4/6/12/24pólos teria respectivamente as rotações de 
1800/1200/150/75rpm. Na Fig.7 podemos observar uma 
instalação típica de três centrífugas, cada uma delas acionadas 
por um motor multi-pólos.  

 

 
Fig. 7.  Centrífugas de Açúcar tipo P650 

 
Nos dias atuais, o acionamento de uma centrífuga é feito 

por meio de um inversor regenerativo que acoplado a rede de 
energia elétrica é responsável pelo acionamento de um motor 
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elétrico de indução. Quando na necessidade de aceleração da 
carga, o motor é capaz de acionar o conjunto rotativo da 
centrífuga, utilizando a energia fornecida pelo sistema elétrico, 
porém durante a desaceleração da carga o motor passa a 
operar como um gerador, transformando a energia cinética 

gerada pela carga rotativa em energia elétrica, isto devido a 
configuração do módulo regenerativo do inversor, que permite 
a devolução desta energia para a rede elétrica (KEEN et. al, 
2016).  

É importante destacar também que houve significativa 
evolução da tecnologia de isolação elétrica, o que possibilitou 
que motores de indução suportem ser operados continuamente 
com constante variação de rotação, sem apresentar 
sobreaquecimento.  

Estas soluções em conjunto possibilitam um dos maiores 
incrementos no aproveitamento energético em uma planta de 
biomassa, por meio da substituição da antiga solução 

composta de motores multi-polos controlados por contatores, 
para a implantação da solução composta por motores de 
indução de alto rendimento controlados por inversores 
regenerativos. A Fig.8 ilustra uma instalação típica de 
centrífugas modernas, automatizadas e acionadas por 
inversores de frequência regenerativos e motores de indução 
trifásicos. 

Segundo STIEGERT et al. (2012) por muitas décadas, 
centrífugas foram absolutamente vitais para a produção de 
açúcar. No decorrer do tempo, sua concepção e características 
foram modificadas e atualizadas muitas vezes. Será que elas 
atingiram a fase final de desenvolvimento?  

 

 
Fig. 8  Centrífugas de Açúcar tipo MAC1800MII. Fonte Mausa. 
 

VII.  REGENERAÇÃO DE ENERGIA 

A regeneração de Energia é uma forma de recuperação de 
energia, onde ao invés de se dissipar a energia cinética 
originada por uma frenagem, esta energia é convertida em 
energia elétrica e realimenta a rede elétrica, aumentando assim 

a disponibilidade para consumo imediato.  
A regeneração é muito utilizada em veículos sobre trilhos 

como trolleys, trens, metrôs e outros que devido a sua grande 
inércia de parada concentram uma quantidade significativa de 
energia cinética que pode ser dissipada em calor por meio de 

resistências elétricas ou convertida em energia elétrica por 
meio de conversores.  

 

VIII.  CASO DE ESTUDO: ADEQUAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS DE 

AÇÚCAR  

Operação de uma centrífuga de açúcar 

Uma centrífuga de açúcar opera na forma descontínua, ou 
seja, um ciclo de cada vez. Cada ciclo é formado por diversas 
etapas, conforme ilustrado na Fig.9 a seguir. 

 
Fig. 9  Ciclo típico de uma centrífuga de açúcar. Fonte: Adaptado de 
Mausa 

 
Como o período de um ciclo é medido em segundos, quanto 

mais ciclos a máquina fizer no período de uma hora mais 

eficiente ela é. 
 

Configuração existente das centrífugas de açúcar operando 
com acionamento por motores multi-pólos: 

Em uma determinada usina temos a seguinte configuração 
existente de centrífugas descontínuas para fabricação de 
açúcar: 

 
Dados da Centrífuga:  

- Centrífugas tipo: P650 

- Quantidade de máquinas: 3 
- Capacidade de produção de cada máquina: 

650kg/ciclo 
- Ciclos por hora: 20 
- Motores tipo: Multi-Pólos, 150kW  4/6/12/24 pólos 
- Acionamento: contatores 
- Fp médio: 0,65 
- Porcentagem de cristais de açúcar na massa: 43% 
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Fig. 10  Potência resultante de 3 Centrífugas tipo 650kg operando 
com motor multi-pólos. 

 
Resultados solução existente:  

-  Consumo energético por safra (CESE): 1.680 MVA 
-  Produção por safra (PSSE): 169.890 sacas 
-  Rendimento: 0,99kVA/Saca de açucar 

 

Nova configuração proposta com máquinas modernas e 
inversores regenerativos 

Na situação proposta abaixo, tem-se a substituição das 
máquinas existentes por uma solução atual: 

 
Dados da Centrífuga:  

- Centrífugas tipo: MAC1800 MII 
- Quantidade de máquinas: 3 
- Capacidade de produção de cada máquina: 1800kg/ciclo 
- Ciclos por hora: 24 
- Motores tipo: Multi-Pólos, 315kW  8 pólos 
- Acionamento: Inversor Regenerativo 
- Fp médio: 1 (kVA = kW) 
- Porcentagem de cristais de açúcar na massa: 43% 
- Consumo energético (gráfico) = 0,76kVAh/ton massa 

 

 
Fig. 11  Potência resultante de 3 Centrífugas tipo MAC1800MII 
operando com motor de indução e inversor regenerativo. 
 

Resultados nova solução:  

-  Consumo energético por safra (CESE): 495,6 MVA 
-  Produção por safra (PSSE): 5.067.000 sacas 
-  Rendimento: 0,088kVA/Saca de açucar 

 

 
 

IX.  RESULTADOS 

No que diz respeito à eficiência energética das soluções 
existentes e propostas, podemos observar diretamente nos 

resultados dos gráficos, o aumento significativo de eficiência 
com a nova proposta, a qual precisa de apenas 0,088kVA 
para o processamento de uma saca de açúcar, enquanto que 
para a solução existente são necessários 0,99kVA. 

Nos resultados abaixo são apresentados os ganhos 
financeiros de aumento da produtividade e aumento da 
eficiência energética. 

 
Ganho por Safra (GS):  

PSSE) - (PSNS = GS              (eq.1) 

sacas 5.437.110 = GS  
 

)]*)50)
1000

CPSA
((-[(VVSA) = (R$) GS GS    (eq.2) 

Sendo: 
- (VVSA) preço da saca de açúcar de 50kg: R$85.67 

(2016/08/06, fonte: CEPEA/ESALQ/USP); 
- (CPSA) custo da produção por saca de açucar por 

tonelada: R$723.56 (2016/08/06, fonte: 
PECEGE/CNA/USP); 

- (VEAC) valor estimado para aquisição de 3 novas 
centrifugas R$5,000,000.00 

000,00R$264.100. = (R$) GS  

 
Então das equações (1) e (2) temos:  

GS: ganho de produtividade de sacas por safra 
PSNS: produção por safra com a nova solução 
PSSE: produção por safra com a solução existente 
GS (R$): ganho financeiro por safra 
VVSA: preço de venda do saco de açúcar de 50kg 
CPSA: custo de produção por saca de açúcar por tonelada 
VEAC: valor estimado para compra de 3 centrifugas 
 
 
Economina de Energia por Safra (EES) 

CESE)-CENS = EES              (eq.3) 

MVA/Safra 1.184,4 = EES  

 
Considerando o preço médio da energia gerada da biomassa 
(Lelilão Público 19/04/2016, Fonte: EPE): R$203.25/MWh. 

CMW/h*EES = (R$) EES (eq.4) 

W/h)R$203,25/M*1.184,4MVA = (R$) EES (eq.4) 

3R$240.729, = (R$) EES  

 
Então das equações (3) e (4) temos: 
EES: economia de Energia por safra em MVA/Safra 
CENS: consumo energético da nova solução por safra 
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CESE: consume energético da solução existente por safra 
CMW/h: custo do Megawatt hora. 
 

X.  CONCLUSÃO 

O estudo e os resultados apresentados neste trabalho se 
resumem apenas para a adequação das centrífugas e, apesar de 

pequeno, mostra que o investimento é extremamente viável, 
principalmente devido ao aumento da produtividade, com o 
emprego de máquinas muito mais eficientes em termos de 
consumo de energia.  

Apesar da abordagem dos resultados deste trabalho fazer 
referência ao período de geração de energia durante os sete 
meses de safra, existem usinas no Brasil cogerando energia 
elétrica também durante toda a entre-safra. Como toda a 
infraestrutura é existente (caldeira, turbina e gerador), a 
geração no período da entre-safra depende apenas da 
disponibilidade de bagaço, que é facilmente garantido nas 
usinas com o balanço energético adequado. 

Vale destacar que a adequação das centrífugas de batelada 
utilizadas na produção de açúcar é apenas uma de muitas 
outras adequações que poderiam visar a eficiência energética 
de uma usina sucroalcooleira. A eletrificação das moendas a 
vapor, a substituição de grandes motores elétricos de baixa 
eficiência e a substituição de turbinas a vapor e geradores 
antigos por equipamentos mais eficientes expressam melhora 
da eficiência energética global da planta, potencializando sua 
capacidade de venda de energia, uma vez que a quantidade de 
combustivel disponível continuaria a mesma. 
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