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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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p R E fáC I O

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem 

por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de 

um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados 

na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.

A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o 

uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral. 

Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e 

conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores 

econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O 

resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida 

de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é 

acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos 

às mais diversas ordens de vulnerabilidades.

Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade 

de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e 

enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes 

investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para 

superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados 

por tais negócios.

Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas 

destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio 

mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as 

vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que 

as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso, 

necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de 

governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes 

a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.

Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até 

às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo 

no seu enfrentamento em caso de crise.
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Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente 

na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras 

categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada, 

desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira 

de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes 

públicos no seu trato.

O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do 

mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o 

envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições 

para lidar com as situações de riscos.

Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor 

privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de 

corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares 

para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de 

rejeitos sucroalcooleiro.

Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a 

todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações 

difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir, 

revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.

Boa leitura!

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020

Hudson Rodrigues Lima
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Resumo: Neste artigo são tecidas algumas considerações sobre o processo de 

cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar no 

setor sucroenergético. Este estudo justifica-se pela procura de energia na 

sociedade atual, pelos impactes decorrentes da utilização dos recursos 

energéticos e, também como resultado da perspectiva de expansão da 

produção de biocombustíveis e bioenergia, especialmente no setor 

sucroenergético, graças à evolução tecnológica, dos instrumentos 

legais e do reconhecimento dos benefícios da utilização destas fontes 

alternativas de energia. No Brasil, a cogeração de energia pode assegurar 

diversificação da matriz energética e a disponibilidade de energia, 

sobretudo no período mais seco do ano, quando o nível das águas nos 

reservatórios das hidroelétricas reduz consideravelmente. Assim sendo, 
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neste estudo analisa-se cogeração de energia a partir do caso de duas 

usinas (Frutal e Cerradão). Portanto, como metodologia recorreu-

se às observações in loco bem como a leitura de textos científicos e 

normas legais referentes à temática abordada. Ratifica-se que, apesar 

dos benefícios da cogeração de energia há impactes ambientais, pois 

estes são inerentes a qualquer atividade humana.

Palavras ‑chave: Cogeração, bioenergia, setor sucroenergético, Brasil.

Abstract: In this paper some considerations are presented about the process of 

cogeneration of electric energy from sugarcane bagasse in the Sugar-

Energy sector. This paper is justified given the demand for energy in 

today’s society and the impacts arising from the use of energy resources 

and, in contrast, the perspective of the expansion of the production of 

biofuels and bioenergy. This is especially relevant in the sugar-energy 

industry, made possible by technological evolution, legal instruments, 

and the recognition of the benefits of using these alternative energy 

sources. In Brazil, cogeneration can ensure diversification of the energy 

matrix and the availability of energy, especially during the driest period 

of the year when the level of the water in the hydroelectric reservoirs 

is relatively low. Therefore, this study analyses cogeneration based 

on the case of two plants (Frutal and Cerradão). The methodology 

involved observations in loco as well as the reading of scientific texts 

and legal norms related to the topic. It is confirmed that despite the 

benefits of cogeneration there are environmental impacts, as these are 

inherent to any human activity.

Keywords: Cogeneration, bioenergy, sugarcane industry, Brazil.
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Introdução

Os recursos energéticos tradicionais, como os derivados em geral de petróleo, 

têm sido amplamente utilizados nas atividades industriais, na agropecuária, nos 

transportes e nas comunicações, assim como apresentam um papel fundamental para 

o desenvolvimento das sociedades atuais, sendo utilizados desde a revolução industrial. 

Porém, tais recursos energéticos, além de não serem renováveis, são poluentes, cuja 

utilização causa vários impactes ambientais, ou seja, conduzem a modificações da 

qualidade ambiental, a partir de alteração de processos naturais ou sociais, tais como o 

aquecimento global, um risco potencialmente grave para toda a Terra.  

Frente a tal conjuntura, emergem questões como a crise energética, a qual 

implica na necessidade de busca por práticas de eficiência energética, que tenham 

como objetivo conservar os recursos energéticos disponíveis, bem como assegurar 

a qualidade ambiental. Neste sentido, para garantir a disponibilidade e qualidade 

de energia, destaca-se a expansão da geração de energia a partir de fontes limpas e 

renováveis, como os biocombustíveis e as bioenergias, destacando como exemplos o 

etanol, a biomassa, a energia eólica e a energia solar. 

Como resultado das suas características geográficas, o Brasil destaca-se pelo 

seu potencial energético, sendo que em relação às fontes alternativas, apresenta 

condições climáticas, com abundância de irradiação solar em todo o território 

nacional na maior parte do ano, presença de ventos, além de grande potencial para 

aproveitamento de biomassa e biogás. Assim, conforme destaca Maluf (2014) o 

Brasil apresenta uma possibilidade de solução para um dos principais problemas 

mundiais, ou seja, o fornecimento de energia a baixo custo e limpa, além de 

contribuir com a mitigação da poluição e degradação ambiental. 

Nos últimos anos, sobretudo após a crise energética de 2001, tem-se dispensado 

uma maior atenção às fontes de energia renováveis, com destaque para a solar e a 

biomassa, esta última gerada, sobretudo a partir do bagaço da cana-de-açúcar nas 

fábricas sucroenergéticas. Considerando esta bioenergia, objeto deste estudo, de 

acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA (2019), mesmo 

o Brasil aproveitando atualmente, apenas 15% do potencial da bioeletricidade 

sucroenergética, esta já ocupa a 4ª posição entre as fontes de geração de energia 
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da matriz energética brasileira, menor apenas que a fonte hídrica, a termelétrica 

a gás natural e a eólica. Ressalta ainda que se houvesse o aproveitamento pleno da 

biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria um potencial técnico para 

chegar a 146 mil GWh, o que representaria atender mais de 30% do consumo de 

energia do mercado brasileiro (UNICA, 2019).

Para o futuro, os atores do setor sucroenergético apostam no crescimento da 

geração de energia a partir da biomassa e do biogás e destacam os ganhos económicos, 

mas também ambientais, uma vez que ao cogerarem a energia elétrica, a partir 

do bagaço, um subproduto da produção-de-açúcar e etanol, evita a necessidade 

de descarte desse material, além de contribuírem para a redução das emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) e para o cumprimento das metas do Brasil na COP21, 

reduzindo assim os impactes ambientais que causam.

O objetivo deste artigo é tecer algumas considerações sobre o processo de 

cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar no setor 

sucroenergético. A elaboração deste estudo justifica-se em razão da evolução 

tecnológica, dos instrumentos legais e do reconhecimento dos benefícios da 

utilização das fontes alternativas de energia, que vem contribuindo para a expansão da 

produção de biocombustíveis e bioenergia, especialmente no setor sucroenergético, 

que tem aumentado o fornecimento de energia elétrica cogerada a partir do bagaço 

da cana-de-açúcar à rede do Sistema Integrado Nacional (SIN). Uma prática viável, 

sobretudo no período mais seco do ano, quando o nível das águas nos reservatórios 

das hidroelétricas reduz consideravelmente, e também considerando os benefícios 

decorrentes da diversificação da matriz energética. 

Para o alcance do objetivo proposto, os procedimentos metodológicos utilizados 

consistiram na realização de revisão bibliográfica da temática com o fim de obter o 

suporte teórico, na coleta de dados secundários publicados por órgãos públicos e 

instituições privadas e públicas. Para se compreender melhor o processo de cogeração 

de energia, considerou-se o caso das unidades agroindustriais (Usina Frutal Bunge 

e Usina Cerradão), localizadas em Frutal-MG e que utilizam os resíduos industriais 

no setor sucroenergético. Para o cumprimento dos princípios de privacidade, de 

confidencialidade e de anonimato, e ainda em função de questões burocráticas 

e de outros entraves recorreu-se apenas a informações publicadas em trabalhos 
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académicos em sitos eletrônicos das empresas e organizações do setor, tendo sido 

realizada uma análise crítica dos mesmos. 

A partir deste texto, ratifica-se que qualquer atividade humana tem impactes 

ambientais, os quais podem ser intensificados em decorrência do crescimento 

económico, da expansão das fronteiras de exploração dos recursos naturais e da visão que 

a sociedade tem em relação à natureza. Portanto, considerando ainda as características 

da sociedade brasileira atual, especificamente o caso do setor sucroenergético, destaca-

se que para a mitigação dos impactes negativos e/ou compensação das alterações 

ambientais, deve-se realizar adequadamente os estudos de impacte ambiental e/ou de 

risco ambiental, de modo a tomar os devidos cuidados que devem estar expressos nos 

planos de gestão e monitoramento destes empreendimentos, em conformidade com 

o quadro legal do país, que em relação à proteção ambiental destaca-se como um dos 

mais completos do mundo, mas falhando na sua aplicação. 

O texto do artigo estrutura-se em três partes, além da introdução e das considerações 

finais, seguidas pela lista de referências. Sequencialmente, após esta introdução 

apresenta-se uma análise do setor sucroenergético no Brasil, a seguir tem-se uma breve 

discussão sobre a necessidade de energia e fontes energéticas para o desenvolvimento 

das atividades socioeconômicas; posteriormente destaca-se os impactes relacionados 

ao setor sucroenergético, por fim, apresentam-se as considerações.

O setor sucroenergético no Brasil

A crise mundial do petróleo, ocorrida entre os anos de 1973 e 1974, ocasião em 

que o preço do petróleo passou de U$$ 3 para U$$12, teve implicações de várias 

dimensões em diferentes locais do mundo. No Brasil, o incremento dos gastos com as 

importações de petróleo em quatro vezes, passando de U$$ 600 milhões para U$$ 2,5 

bilhões (Campos, 2019), serviu para incentivar a implantação do Programa Nacional 

do Álcool - Proálcool, criado em meados dos anos de 1970, por meio do Decreto nº 

76.593/75. Com o Proálcool, que dentre outros objetivos buscava reduzir a buscava 

reduzir a dependência do país do em relação ao petróleo importado, o governo 

brasileiro passou a incentivar as fábricas de álcool existentes a realizarem a implantação 
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de novos empreendimentos. Neste contexto, cabe destacar ainda que também foram 

beneficiadas as montadoras de veículos, que aderiram ao programa e aumentaram a 

fabricação de automóveis movidos a álcool ou flex (veículo de combustível duplo). 

Portanto, o Programa beneficiava de um lado as fábricas e do outro a indústria 

automobilística nacional. Conforme explica Campos (2019, p. 19-20):

“A busca por novas fontes de energia impulsionou o setor canavieiro nas 

últimas duas décadas, sempre com o aparato do Estado que passou a incentivar 

a produção do etanol como combustível alternativo devido ao alto preço do 

petróleo, ampliado pela criação do Programa Nacional do Álcool – Proálcool, 

em 1974, [...]. A aposta brasileira do etanol como solução para a crise energética 

alavancou a expansão do agronegócio canavieiro em diversas regiões do país, 

[...], principalmente no estado de São Paulo. Este processo expansionista 

adentrou territórios do estado de Minas Gerais, que registrou um aumento na 

implantação de usinas durante a década de 1980, tendo esse número se elevado 

nas décadas de 1990 e 2000. Em 2018, o número de usinas instaladas em 

operação no estado era aproximadamente 35 unidades”.

Além da fabricação do etanol, o Brasil se destaca por ser o maior produtor de cana-

de-açúcar, sendo que de acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA/MG, 2016), dentre os estados brasileiros, 

os maiores produtores da cana-de-açúcar (em mil toneladas) são os seguintes: São 

Paulo (400.790,8), Goiás (70.150,5), Minas Gerais (69.818,8), Mato Grosso do 

Sul (52.220,1), Paraná (49.860,0), Alagoas (21.628,3), Mato Grosso (19.203,5), 

Pernambuco (14.785,7), Paraíba (6.929,0) e demais estados (28.125,5). Conforme 

alerta Campos (2019) cabe destacar que, a partir da década de 1970, teve início uma 

mudança do eixo produtivo da cana-de-açúcar do Nordeste para o Centro-Sul do 

país, com a instalação de novas fábricas. Muitas delas foram criadas por produtores 

nordestinos, que investiram o seu capital e know‑how, ampliando a sua rede produtiva. 

As plantações de cana-de-açúcar no país, concentram-se no litoral nordestino 

(fig. 1), área tradicionalmente produtora desde o período colonial, no século XVI, e 

no Centro-Sul, área de expansão recente na produção de cana-de-açúcar. Associada 

à mudança espacial, segundo Campos (2019) no setor sucroenergético, a partir de 



163

décadas de 1990/2000, especialmente em 2008, devido aos reflexos da crise mundial 

e de outros fatores de ordem natural como as condições climáticas e a ausência de 

uma política setorial direcionada, nota-se ainda a tendência de internacionalização 

e a inserção do capital externo, bem como a fusão entre empresas. Além disso, 

a partir de 2010, observa-se ainda o aumento de investimento em subprodutos 

desenvolvidos a partir do bagaço da cana, como por exemplo, o etanol de segunda 

geração e a cogeração de energia.

Fig. 1 ‑ Brasil: Espacialização das plantações de cana‑de‑açúcar (Fonte: UNICA, 2018)
Fig.1 - Brazil: Spatialization of sugarcane of plantations (Source: UNICA, 2018)

Atualmente o Brasil destaca-se enquanto produtor e exportador dos derivados da 

cana-de-açúcar, principalmente para os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão, os 

Países Baixos/Holanda, China (álcool) e Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Malásia. 
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De acordo com Campos (2019, p. 88) com base em informação da SIAMIG (2017), 

o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar (cerca de 23% produção 

global e 49% da exportação mundial – 2016) e o segundo maior produtor de etanol. Ao 

considerar os fatores que explicam a presença da atividade canavieira, na região Centro-

Sul, com base em Camelini; Castillo (2012), segundo Campos (2019, p.150):

“[...] temos os aspectos físico‑ambientais ‑ que correspondem a disponibilidade 

de terras agricultáveis, a adequação dos solos às necessidades das plantas, existência 

de condições clinográficas adequadas e o clima e disponibilidade hídrica; dentre os 

critérios econômicos e sociais podemos citar a disponibilidade e o custo das terras que 

sofreu uma valorização devido a prática do agronegócio na região, a estrutura para o 

fornecimento de insumos e serviços e a disponibilidade de força de trabalho; e por fim, 

as condições infraestruturais políticas amparadas pela boa condição logística – uma 

localização estratégica que permite o escoamento da produção, a disponibilidade de 

variedades adaptadas, uma legislação ambiental com poucas restrições, proximidade 

das áreas de plantio e vantagens decorrentes de benefícios fiscais”.

Neste contexto, com o grande potencial tecnológico e com a ajuda da gestão 

de vanguarda o país apresenta um baixo custo na produtividade (Vieira, 2007). 

Ademais acrescenta-se a capacidade de adequação das fábricas de acordo com a 

procura dos produtos. Tal flexibilidade no processo produtivo pode ser vista na safra 

de 2018/2019, quando em decorrência da queda nos preços do açúcar no mercado 

mundial a sua produção foi reduzida, enquanto se aumentou-a produção de etanol, 

cujos preços estavam mais altos, em função das políticas de preço do petróleo, nas 

palavras de João Paulo Botelho, especialista de mercado da INTL FCStone:

“[...] a safra foi marcada, pela primeira vez, pelos preços em paridade com o 

mercado internacional com mais frequência, depois que no final do ano passado 

foram instituídos os ajustes diários com base no preço internacional da gasolina. 

Ao mesmo tempo, [...] foi um ano com preços altos no mercado internacional de 

petróleo ‑ na média do ano ‑ assim como um ano de dólar valorizado em relação 

ao real por conta do clima político, o que proporcionou um ano de preços muito 

favoráveis ao etanol (Cherubin, 2018, s/p)”.



165

O estado de Minas Gerais, localizado na região sudeste do Brasil, destaca-se no país 

em relação à produção de álcool e açúcar, sendo que a maior concentração da produção 

de cana-de-açúcar de Minas Gerais está localizada nas mesorregiões do Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba da referida unidade da federação brasileira. Segundo Campos (2019) 

das 35 fábricas em operação no estado, 21 estão localizadas no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba (fig. 2). Nesta mesorregião do estado destaca-se o município de Frutal-MG, 

sendo que considerando o estado, Frutal é segundo o maior produtor de cana-de-açúcar 

numa área de 61.972ha, com 5.001.040 toneladas e 80.698 kg/ha, segundo a Secretaria 

do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (2016). Destaca-

se que tal colocação foi alcançada após a instalação da Usina Frutal (Bunge) e da Usina 

Cerradão (Copersucar) no município.

A Usina Frutal, controlada pelo grupo estrangeiro (Bunge - Estados Unidos/Holanda), 

surgiu da fase remanescente do Proálcool e fazia parte do grupo paulista Moema associado 

ao grupo Vale do Rosário, que descapitalizado pela crise de 2008, vendeu as suas unidades 

à multinacional. As atividades industriais desta fábrica tiveram início no ano de 2007, à 

margem da BR 364 na fazenda São Bento da Ressaca. Cabe destacar que de acordo com a 

UNICA (2018), a Bunge Açúcar e Bioenergia possui fábricas estrategicamente localizadas 

nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país e sobressaem na produção de etanol, 

açúcar e bioenergia, com capacidade de moagem de 22 milhões de toneladas por ano 

e capacidade de exportar 640 GWh para a rede nacional- Sistema Interligado Nacional 

(SIN). Na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba são 3 fábricas instaladas.

A Usina Cerradão iniciou as suas atividades no ano de 2009 a partir da união de dois 

grandes nomes (Grupo Queiroz e Queiroz e o Grupo Pitangueiras), controlados pela JP 

Andrade Agropecuária Ltda da Copersucar. Estas fábricas estão localizadas, respetivamente 

à margem da BR 364 na fazenda São Bento da Ressaca e à margem da MG 255, próximo 

do entroncamento das rodovias BRs 364 e 153 (fig. 2).

Diante das vantagens, especialmente em relação aos custos, em tais fábricas além da 

produção mista (açúcar e etanol) ocorre o processo de cogeração de energia elétrica, por 

meio da utilização da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar e outros resíduos como a 

palha e as pontas, que são aproveitados. Diante das mudanças ocorridas no setor, observa-

se que houve alteração de sucroalcooleiro para sucroenergético, uma vez que a produção, 

muito além de açúcar e de combustível, também atinge a eletricidade. 
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fig. 2 - Localização da Usina Frutal (Bunge)- 8, e da Usina Cerradão -13 
(Fonte: Campos, 2019)

Fig. 2  - Location of the Frutal Plant (Bunge) ‑8, and the Cerradão Plant‑ 13 
(Source: Campos, 2019)

No estado de Minas Gerais, especificamente no caso da Usina Frutal (Bunge) 

e da Usina Cerradão, a energia gerada é comercializada com a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) por meio de licitação e, por conseguinte 

leilão, no qual a CEMIG compra a energia de menor preço. Além disso, cabe 

destacar que em relação às percpectivas futuras, a tendência é de expansão, pois 

as fábricas sempre buscam estabelecer acordos e parcerias direcionadas para a 

ampliação da produtividade dos canaviais.
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Para a manutenção das atividades e para a obtenção de lucros, o investimento em 

inovações tecnológicas, maquinário, equipamentos, etc., é igualmente uma realidade 

no setor sucroenergético, que sempre está se adaptando às transformações técnicas, 

legais e sociais e, sobretudo às necessidades do mercado (nacional e internacional).

Apesar de avanços nas técnicas de produção nas últimas décadas, devido, por 

exemplo, ao aumento da procura de álcool à escala mundial e, especialmente no 

Brasil, os resíduos multiplicaram-se, sendo acumulados e trazendo uma série de 

desvantagens tanto para as fábricas, como para toda a sociedade. De acordo com 

dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), 

do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis 

(CEISE-Br), da Associação da Indústria de Cogeração de Energia (COGEN), e da 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) (2019) cada tonelada de cana-

de-açúcar processada na fabricação de açúcar e etanol gera, em média, 250 kg de 

bagaço e 280 kg de palha e pontas.

De maneira que, considerando os resíduos gerados e a crescente procura de 

energia, tradicionalmente as fábricas têm desenvolvido e utilizado tecnologias 

para aproveitar tais resíduos (subprodutos da fabricação) na produção de energia 

elétrica. Esta prática contribui para os lucros de tais empresas, além de reduzir os 

riscos associados à presença destes resíduos no ambiente, conduzindo a ganhos 

ambientais, sociais e económicos, associados à melhoria da imagem institucional 

destes empreendimentos, que passam a ter mais certificados em termos ambientais. 

Neste sentido, em tais empreendimentos é comum o processo de cogeração, 

que por definição da Resolução ANEEL 235/2006, no seu Artigo 3º, trata-se de 

“um processo operado numa instalação específica para fins da produção combinada 

das utilidades de calor e de energia mecânica, esta geralmente convertida total ou 

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

primária [...]” (ANEEL, 2006). Para a Cogen (2019) a cogeração é a produção 

simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais formas de energia a partir 

de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade 

e energia térmica (calor ou frio) a partir do uso de gás natural e/ou de biomassa. 

O processo da cogeração de energia nas usinas a partir do bagaço ocorre de acordo 

com o fluxograma (fig. 3).
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Observa-se na fig. 3 que a queima da biomassa resulta em altas temperaturas, 

ocorrendo a formação de gases que irão evaporar a água de dentro das caldeiras, 

formando o vapor que atinge as turbinas que acionam os geradores que irão resultar, 

no final, em energia elétrica. Conforme destacado pela Cogen (2019) este não é 

um processo novo, pois os primeiros sistemas de cogeração instalados ao redor do 

mundo datam da primeira década do século XX até à década de 40, quando era 

rara a produção centralizada de energia elétrica, posto que não existiam as grandes 

centrais geradoras, pela falta de uma tecnologia eficiente, de maneira que era 

comum a geração de energia pelo próprio consumidor.

No Brasil, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA 

(2018), o sistema de cogeração de energia elétrica em fábricas e venda do excedente, 

remonta à década de 1980, sendo que a Usina São Francisco, localizada em 

Sertãozinho (SP), foi pioneira em assinar contrato com a Companhia Paulista de 

Força e Luz (CPFL). O primeiro leilão de energia vinda da cana foi realizado em 

2005 no Rio de Janeiro. A partir de então tem sido crescente a oferta de energia 

produzida a partir da biomassa, nomeadamente da cana-de-açúcar.

Em relação aos equipamentos que fazem parte do processo de cogeração nas 

fábricas, Cardoso (2011) enfatiza que a maioria foi construída com o intuito de 

serem autossuficientes para a produção de energia e não para gerar excedentes para 

serem comercializados. Com isso, os equipamentos com mais tempo de fabricação 

e uso não se mostram eficientes para processar a energia. Nesse caso, os mesmos 

fig. 3 - Fluxo da cogeração de energia nas usinas (Fonte: Moraes, 2015).
Fig. 3 - Flow of cogenerated electricity/power in plants (Source: Moraes, 2015).
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devem passar por um processo de retrofit, ou seja, pelo processo de modernização 

dos equipamentos já considerado ultrapassado, enquanto os equipamentos novos já 

são preparados para o processo de cogeração.

As regulamentações para a cogeração no Brasi têm ocorrido de forma lenta devido 

à persistência de algumas barreiras de cunho técnico, económico, institucional e 

principalmente regulatório, que historicamente tem priorizado as fábricas hidráulicas. 

Segundo Romão Junior (2009) a cogeração começou a ser priorizada apenas na década 

de 80 visando a minimização dos impactes ambientais provocados por outras fontes. 

Entretanto as mudanças mais significativas ocorreram na década de 1990, a partir 

de reforma do setor elétrico brasileiro, quando foram criadas pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) e o Mercado Atacadista de Energia (MAE) em 1998 e em 2001 devido à crise 

energética, momento em que se vislumbraram possibilidades de uso mais intensivo 

de fontes energéticas renováveis; auto-produção energética e a geração distribuída, 

contexto dentro do qual se destaca a cogeração no setor sucroalcooleiro. 

Na década de 2000, destaca-se a criação em 2001 da Câmara de Gestão da Crise 

Energética (CGCE), dentre outras agências e órgãos, que passou a regular o sistema 

elétrico dentro de um novo contexto. Conforme a Medida Provisória n. 2.152-2, 

de 1/06/2001 que criou a CGCE seu objetivo era propor e implementar medidas 

de natureza emergencial decorrentes da atual situação hidrológica crítica para 

compatibilizar a demanda e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar interrupções 

intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica. Merece destaque 

também como instrumento para a diversificação da matriz energética nacional o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), 

criado em abril de 2002, pela Lei nº 10.438, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 

de novembro de 2003 (Romão Júnior, 2009). 

Cabe sobressair ainda a relevância para o setor, da criação do Centro de Tecnologia 

Copersucar, em 1969, e redenominado de Centro de Tecnologia Canaveira (CTC) 

em 2004 e da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, criada em 1997 reunindo 

organizações do setor, bem como as vantagens do processo de cogeração de energia 

a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, posto que substitui a queima de 

combustíveis fósseis pela queima de um combustível renovável (bagaço), o que 
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reduz os impactes causados no meio ambiente pelas emissões de gases com efeito de 

estufa provenientes de combustíveis fósseis. 

Portanto, observa-se que desde a chegada da cana-de-açúcar ao país, o 

setor sucroalcooleiro brasileiro tem passado por importantes transformações 

impulsionadas pela necessidade de recursos energéticos. Além disso, a grande 

capacidade das fábricas de acesso aos recursos tecnológicos lhes possibilita elevar 

o nível tecnológico e organizacional, assim como a cogeração de energia. Esta 

traz dentre outras vantagens, as relacionadas à redução dos custos de produção 

e dos impactos ambientais associados ao acúmulo de resíduos. Neste sentido, o 

investimento na cogeração de energia elétrica, tende a ser para os próximos anos, 

uma das principais metas do setor sucro energético brasileiro, para o aumento da 

sua competitividade.

Necessidade de energia e as fontes energéticas 

A Terra, enquanto sistema vivo com uma dinâmica evolutiva própria 

fornece à humanidade todos os recursos, matérias-primas, tanto minerais como 

energéticas, necessários à reprodução da sociedade. Contudo ao longo dos anos, 

como consequência do crescimento populacional e expansão do sistema capitalista 

de produção na sociedade urbano-industrial, a necessidade de recursos naturais, 

especialmente de energia, tem sido crescente, sobretudo nos países mais ricos, 

colocando em risco o equilíbrio dinâmico da natureza. 

Neste sentido, conforme destaca Maluf (2014) se a sociedade consome os 

recursos energéticos de forma mais rápida do que a sua renovação, o processo não 

será sustentável. Com base em Wall e Gong (2001), a energia pode trazer uma 

contribuição substancial para a avaliação dos problemas ambientais, pois a energia 

trata-se de um elo entre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Neste 

sentido, Escobar et al., 2009, apud Maluf, 2014, destacam que os combustíveis 

fósseis representam 80,3% da energia primária consumida no mundo e 57,7% desse 

total é usada no transporte. Um tão elevado consumo de combustíveis é responsável 

pela emissão significativa de poluentes na atmosfera, incluindo os Gases Efeito 
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Estufa – GEE, de tal modo que o uso de combustíveis fósseis tem-se mostrado 

insustentável, posto que o aumento na concentração de CO2 na atmosfera tem sido 

acompanhado pelo aumento da temperatura global do planeta.

Neste contexto, destaca-se a emergência da preocupação com a gestão dos recursos 

naturais, bem como a busca por alternativas energéticas com o objetivo de procurar 

uma maior sustentabilidade. Conforme destacam Texeira et al. (2003) dentre as fontes 

de energia mais viáveis destacam-se a eólica, a solar e a biomassa, cujo aproveitamento 

deve ser definido pelos países de acordo com as suas características geográficas.

O Balanço Energético Nacional (BEN, 2018) elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) mostra que na base energética brasileira ainda prevalecem 

as fontes de energia não renováveis, nomeadamente o petróleo e seus derivados. Em 

relação às fontes de energia renováveis, merece destaque a participação da biomassa 

da cana-de-açúcar, que vem apresentando um crescimento significativo, porém 

aquém do desejado, considerando a quantidade de biomassa residual do processo 

industrial nas fábricas sucroenergéticas.

A bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a quarta 

fonte mais importante da matriz elétrica brasileira (Tabela I). Segundo a Cogen 

(2018), de janeiro a maio de 2018, o Brasil gerou uma média de 14,5% MW a mais 

de eletricidade por biomassa, em comparação com o mesmo período de 2017. A 

Associação destaca também a importância da utilização do biogás, outra fonte que 

se tem destacado no desenvolvimento da matriz energética nacional.

fONTe De eNerGIA (%) fONTe De eNerGIA (%)

Renováveis 43,2 Não renováveis 56,8

Biomassa de cana 17,4 Petróleo e derivados 36,2

Hidráulica 11,9 Gás natural 12,9

Lenha e carvão vegetal 8,0 Carvão Mineral 5,6

Lixivia e outras renováveis 5,8 Urânio 1,4

Outras não renováveis 0,6

TABELA I ‑ Repartição da oferta interna de energia-OIE no Brasil em 2017.
Table I ‑ Breakdown of OIE’s domestic power supply in Brazil in 2017.

Fonte/Source: EPE, 2018.
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Segundo a UNICA (2018), dentre os pontos positivos da bioeletricidade 

destacam-se os seguintes: a) Uma geração distribuída pelo território nacional, 

limpa e renovável, b) Complementariedade com hidroelétrica – pico de geração 

durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança energética do País; b) 

Reduz perdas de transporte da energia e economia de investimentos em transmissão 

por ser gerada próxima dos centros consumidores; c) Cadeia produtiva nacional 

consolidada; d) Geração de investimento e emprego de qualidade; d) Baixa emissão 

de gases de efeito estufa - GEE.  

Sobre a emissão de GEE, CO2, CH4 e NO2, segundo a UNICA (2019) em 

comparação com os combustíveis fósseis a energia proveniente da biomassa evita 

a emissão de 6,4 milhões de tCO2. Para evitar a emissão de tal volume seria 

necessário o cultivo de 45 milhões de árvores nativas ao longo de 20 anos. Já 

em relação à diversificação e segurança da matriz energética, o uso da bioenergia 

poupa, em aproximadamente 15% da energia armazenada total nos reservatórios 

das hidrelétricas do submercado da região Centro-Sul do Brasil, devido à maior 

previsibilidade e disponibilidade da bioeletricidade no período seco.

Portanto, a bioeletricidade é considerada estratégica para uma matriz energética 

limpa e renovável, pois esta fonte termelétrica possui baixa emissão em gramas de 

Carbono equivalente por kWh de energia gerada. Segundo a UNICA (2017) suas 

emissões são comparáveis às fontes renováveis solar e eólica, porque ao considerar o 

ciclo de vida da cana-de-açúcar, o balanço de carbono é quase nulo, uma vez que o 

dióxido de carbono emitido durante a queima nas caldeiras já havia sido previamente 

absorvido pelo crescimento da cana-de-açúcar que deu origem à biomassa. Neste 

sentido, conforme destacam os agentes do setor em relatório da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) de 2018, a bioeletricidade pode contribuir para as metas brasileiras 

de redução de emissões de carbono, além de complementar e diversificar a matriz 

hidrelétrica do país, assegurando a regularidade do fornecimento no período seco 

e crítico do Sistema Interligado Nacional (SIN), que coincide com o pico de safra 

das fábricas.

Ainda com base no Balanço Energético Nacional (BEN, 2018) elaborado 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), (fig. 4), os maiores consumidores de 

energia no Brasil são os setores industrial e de transportes, que ainda consumem 
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uma percentagem significativa de energia não renovável, ou seja, de petróleo 

e seus derivados. No âmbito dos transportes ressalta-se que apesar da existência 

dos veículos híbridos e elétricos, que ainda não se popularizaram no país e da 

ampliação da utilização do etanol nos veículos leves, ainda é significativa a utilização 

dos combustíveis fósseis nos modais de transporte de mercadorias e pessoas, 

nomeadamente os caminhões e os ônibus. 

BEN 2018 | Destaques| ano base 2017 28 

BEN 2018 

Fluxo Energético 

Nota: Os 
percentuais 
foram 
calculados com 
base na Oferta  
Interna Bruta. 

fig. 4 ‑ Fluxo energético no Brasil em 2017 (Fonte: EPE, 2018)
Fig. 4 - Power flow in Brazil in 2017 (Source: EPE, 2018).

As características da matriz energética do país têm consequências diretas no 

aspecto e, por conseguintes nos impactes ambientais. Neste sentido ao considerar as 

emissões de gás carbônico, de acordo com pesquisa de EPE (2019):

“Em 2017, o total de emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira 

atingiu 435,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO2‑eq), 

sendo a maior parte (199,7 Mt CO2‑eq) gerada no setor de transportes. Em termos de 

emissões por habitante, cada brasileiro, produzindo e consumindo energia em 2017, 

emitiu em média 2,1 t CO2‑eq, ou seja, cerca de 7 vezes menos do que um americano 

e 3 vezes menos do que emite um europeu ou um chinês de acordo com os últimos dados 
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divulgados pela Agencia Internacional de Energia (IEA em inglês) para o ano de 2015.

[...]. O setor elétrico brasileiro emitiu, em média, apenas 104,4 kg CO2 para produzir 

1 MWh, um índice muito baixo quando se estabelece comparações com países da União, 

EUA e China (Empresa de Pesquisa Energética –EPE, 2018, s/p)”.

As perspectivas para o Brasil são de expansão da produção de biocombustíveis 

e de bioenergia, pois conforme previsto na Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio), instituída com a promulgação da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro 

de 2017, há uma série de metas compulsórias anuais de redução de emissões de 

gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, previstas 

em seu art. 6º, a serem adotadas, a saber: 

“Art. 6º ‑ As metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases 

causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis serão definidas em 

regulamento, considerada a melhoria da intensidade de carbono da matriz brasileira 

de combustíveis alongo do tempo para um período mínimo de dez anos, observados:

I ‑ a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta 

de combustíveis;

II ‑ a disponibilidade de oferta de biocombustíveis por produtores e por 

importadores detentores do Certificado da Produção Eficiente de 

Biocombustíveis;

III ‑ (VETADO);

IV ‑ a valorização dos recursos energéticos;

V ‑ a evolução do consumo nacional de combustíveis e das importações;

VI ‑ os compromissos internacionais de redução de emissões de gases causadores do 

efeito estufa assumidos pelo Brasil e ações setoriais no âmbito desses compromissos;

VII ‑ o impacto de preços de combustíveis em índices de inflação. (BRASIL, 2017, s/p)”.

Essa política que busca a sustentabilidade ambiental, económica e financeira, 

compatível com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris para 

o clima, foi complementada pelo Decreto nº 9.308, de 15 de março de 2018, que 

detalha a estrutura de governança para a instituição de parâmetros de redução 

da intensidade de carbono na matriz de combustíveis veiculares do país, além de 

estabelecer que cabe ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) definir 

as metas em questão. 
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Apesar de ser direcionada para os biocombustíveis, na visão da Associação da 

Indústria da Cogeração de Energia (Cogen, s/d) certamente a RenovaBio poderá 

impulsionar a cogeração de energia elétrica a partir de biomassa, nomeadamente da 

cogeração de energia a partir do bagaço da cana. Como consequência o aumento 

de moagem de cana, aumentaria a quantidade de bagaço e de vinhaça, que poderia 

ser usada para a geração a partir do biogás, em vez de fertilizante. Cade destacar 

que, por causa do alto teor de potássio que concentra é comum o uso da vinhaça 

no processo de fertilização do solo dos canaviais. Porém, já é realidade a utilização 

deste subproduto da moagem da cana, para a geração de energia, a partir da geração 

do biometano em biodigestores. Em relação ao biogás de acordo com a UNICA, até 

2030, a sua produção deve chegar a 32 milhões m3/dia, representando 96% menos 

emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, o chamado mercado de créditos de carbono também torna atrativo 

o aumento da produção de bioenergia. Com isso, as possibilidades de expansão 

de unidades de cogeração são, tanto para as fábricas existentes, que tenderão 

a modernizarem eficiência no processo, como para as novas, considerando 

a tendência de expansão do setor. Na última década a microgeração instalada 

passou de 9,7 GW para 19,4 GW, com crescimento significativo entre 2010 e 

2016 (fig. 5).
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fig. 5 ‑ Evolução da Cogeração no Brasil (Fonte: Cogen, 2019).
Fig. 5 - Evolution of Cogeneration in Brazil (Source: Cogen, 2019).



176

Ao ponderar sobre a eficiência da cogeração de energia elétrica, no contexto 

atual é praticamente consensual que as vantagens sobressaem-se em relação às 

desvantagens. Ao considerar as vantagens Fernandes e Miguel (2011) destacam que:

a) Garante a remuneração do capital investido;

b) Produz energia limpa e barata, a cana alastra rápido em grande quantidade a um 

custo baixo comparado com a cadeia petrolífera;

c) A cogeração de energia, por ser uma fonte de energia renovável, representando 

uma forma autossustentável;

d) A fábrica gera energia para consumo próprio e é possível vender o excedente, 

permitindo receber e vender créditos de carbono;

e) O bagaço da cana não é lançado no solo, podendo trazer doenças, pois são restos 

de lixos em processo de decomposição;

f ) Na cogeração, não há poluição de rios e lagos, pois o bagaço não chegará à água 

corrente e não deixará resíduos agrícolas e sólidos que afetem a qualidade do solo;

d) A economia de investimentos em transmissão e distribuição de energia, e a sua 

elevada eficiência energética, quando comparado com os sistemas tradicionais 

de geração de eletricidade através de termelétricas. (COGEN, 2019). 

Outras vantagens relacionadas a cogeração de energia elétrica são apontadas por 

diversos autores, a saber:

a) Possui grande capacidade de fixar e capturar CO2 (SOS MATA ATLÂNTICA 

apud Fernandes; Miguel, 2011);

b) Quando gerenciada com cuidados ambientais, tende a ser mais bem aceite por 

ser renovável, de caráter sustentável, com resíduos reaproveitáveis e de inserção 

adequada na questão de emissões de gases com efeito de estufa (Ferreira et al., 

2010 apud Fernandes; Miguel, 2011);

c) A geração de energia do bagaço da cana-de-açúcar possibilita a captura do 

dióxido de carbono (CO2) emitido no processo de geração de energia com 

o próprio cultivo da cana através da fotossíntese, pois ela é uma das plantas 

mais eficientes na realização deste processo (SOS MATA ATLÂNTICA apud 

Fernandes; Miguel, 2011).

Já em relação às desvantagens, segundo Fernandes e Miguel (2011), estas são 

poucas em comparação com outros métodos de produção de energia.
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Para a cogeração de energia, necessita-se que o bagaço da cana-de-açúcar seja 

queimado. Por consequência, durante esse processo, é libertado na atmosfera 

o dióxido de carbono, mesmo em pequenas proporções de poluição. Conforme 

destacam Lopes; Brito (2009) apud Fernandes; Miguel (2011) outra desvantagem 

é a dificuldade no transporte da energia térmica devido às perdas térmicas nas 

tubagens. Porém este fator tem pouco impacto nas centrais térmicas, que são 

relativamente pequenas se comparadas com as convencionais, posto que tem que 

estar o próximo ao centro produtor de calor as perdas são pequenas.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras 

de Energia (ABRAGE), um dos entraves é que a energia da biomassa só é gerada 

após a safra da cana-de-açúcar, ou seja, entre os meses de maio e novembro. As 

fontes alternativas são importantes para o setor elétrico brasileiro, porque atendem 

ao consumo no período seco, mas em boa parte do ano não podem gerar (Furbino, 

2014). Cabe destacar, no entanto que, em função da viabilidade da bioenergia 

estudos apontam como alternativa para a geração de energia na entressafra o uso de 

bagaço e palha armazenados ou o uso de eucalipto e sorgo sacaríneo (Maluf, 2014). 

O processo para a produção de bioeletricidade, assim como qualquer outra 

atividade utilizadora de recursos naturais e/ou potencialmente poluidora deve adotar 

os procedimentos técnicos para Avaliação de Impacto Ambiental, assim como para 

a obtenção das respectivas licenças ambientais. Portanto, devem apresentar um 

projeto para solicitação da licença ambiental prévia da UTE e para obtenção da 

outorga de uso da água, apresentar os estudos requeridos para as licenças ambientais 

de instalação e de operação; além dos planos de gestão e manejo, outorgas para as 

linhas para conexão à rede, entre outros. Portanto em cumprimento da legislação 

ambiental do país, a realização de tais procedimentos é prática corrente entre os 

empreendedores brasileiros, e não deve ser diferente para as fábricas.

Os produtores de bioenergia a partir da biomassa apontam algumas barreiras 

regulatórias no setor elétrico brasileiro, como instabilidade do preço-teto nos 

leilões que afugenta investidores; inviabilidade económica na agregação de novos 

combustíveis ao bagaço, já que as regras dos leilões de comercialização não 

permitem um tratamento distinto entre os combustíveis; falta de planejamento de 

longo prazo para a geração da biomassa, e propõe formas para fomentar biomassa 
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como diferenciação dos biocombustíveis, um plano de longo prazo de contratação e 

mudança na contratação de Geração Distribuída pelas distribuidoras com a abertura 

para o mercado livre.

 Neste sentido propõe-se uma cota mínima compulsória de contratação de GD 

para a distribuidora, que poderia contratar fonte localizada em seu submercado, 

deixando de se limitar à sua área de concessão, enquanto que a ANEEL passaria a 

ser responsável pela organização e promoção das chamadas públicas, com produtos 

específicos. Em relação aos valores pagos aos geradores, propóe-se um Valor de 

Referência (VR) por fonte, com um VR próprio para a biomassa – VRBIO. Sendo 

que para projetos de até 30 MW, propõe maior abrangência do Valor de Referência 

Específico (VRES), incluindo a biomassa, com segmentação por combustível: 

palha, biogás, Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), etc. (úNICA, 2017).

Portanto, mesmo com certas dificuldades, conforme alegam os produtores de 

bioenergia, ao considerar as condições do RenovaBio, programa de Estado para estímulo à 

produção de biocombustíveis, e o ambiente favorável de negócios no setor elétrico, segundo 

a UNICA (2019) a bioeletricidade sucroenergética, tem potencial para crescer mais de 

50% até 2027, passando dos 21,5 mil GWh produzidos em 2018 para 33 mil GWh em 

2027. Tal condição mostraria a possibilidade de resposta positiva que a bioeletricidade 

pode dar à também esperada expansão do mercado livre (UNICA, 2019). 

Os impactes do setor sucroenergético 

Com utilização comum no cotidiano, o termo “impactes ambientais” refere-se 

aos resultados das ações humanas, podendo ser positivos ou negativos. No âmbito 

da legislação brasileira, especialmente a Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro 

de 1986, tem-se que

“Art. 1º ‑ Para efeito desta Resolução, considera‑se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
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I ‑ a saúde, a segurança e o bem‑estar da população;

II ‑ as atividades sociais e econômicas;

III ‑ a biota;

IV ‑ as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V ‑ a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA n.º 1/1986).
Portanto, ao considerar a definição de impactes ambientais e as atividades do 

setor sucroenergético, não restam dúvidas de que são vários os impactes, tanto 
negativos como positivos, bem como os perigos, ou seja, uma situação ou condição 
capaz de acarretar condições indesejáveis e os riscos, isto é, a possibilidade de 
materialização de uma situação de perigo ou de um evento adverso indesejado 
ocorrer, considerando também a magnitude das suas consequências. Cabe destacar 
que pode-se calcular matematicamente os riscos, por exemplo, por meio da fórmula: 
R= P* C, onde R são os riscos, P são os perigos e C são as consequências.

O processamento da cana-de-açúcar gera impactes ambientais negativos devido 
às queimadas, ao desmatamento da vegetação para o aumento das áreas de plantação 
da cana, às contaminações do lençol freático por causa das irrigações de vinhaça, 
além do destino concedido ao bagaço.

A queima da cana-de-açúcar é uma atividade poluidora, por libertar gases 
poluentes. A Lei instituída vigora a prevenção dos danos ambientais. A Lei nº 
11.241/2002 do âmbito estadual trata da queima controlada da cana-de-açúcar para 
despalha e a sua gradual eliminação, prevendo o prazo para eliminação gradativa das 
queimadas, sendo: 20% de redução imediata da área cortada; 30% a partir de 2006; 
50% a partir de 2011; 80% a partir de 2016 e 100% até 2021.

Além desses problemas causados ao meio ambiente, pode-se evidenciar também: 
acumulação de detritos nos rios afetados pela erosão e ocupação agrícola nas áreas 
geográficas não apropriadas; adensamento do solo; destruição das florestas e matas 
nativas; aumento de dióxido de carbono (CO2); perda de micronutrientes e da 
mesofauna como consequência das queimadas causadas; contaminação das águas com 
resíduos, fertilizantes e outros; crescimento da produtividade de produtos agroindustriais 
como vinhaça, torta e o bagaço. Apesar dessa preocupação com a questão ambiental, 
não se obteve a mesma atenção com o aumento da produtividade. Por conseguinte, 
elementos importantes para o crescimento sustentável da agricultura canavieira não 

foram levados em conta, além de agregar valor ao negócio (Castro, 2009).
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Diante deste entendimento, Helene, Bicudo (1994) Rattner (1994 apud Napp, 

2008) corroboram a posição de que a natureza é fragilizada, ou seja, apresenta um 

equilíbrio sensível e complexo, sob riscos e ameaças, devido a questões, como o 

aumento: da poluição do ar, do efeito de estufa, da acidificação do meio ambiente, 

da destruição da camada de ozono, da produção e disposição de rejeitos tóxicos e 

radioativos, da erosão do solo e das florestas, entre outros impactes, que têm como 

consequência a destruição da biodiversidade.

Outros danos ambientais são apresentados por Napp (2008), como a emissão 

de gases poluentes, o extermínio de animais silvestres, além da destruição da 

vegetação nativa e da desertificação do solo. Com exceção das queimadas, as quais 

tendem a ser extintas em função da pressão da sociedade tanto nacional quanto 

internacional, o que poderá contribuir de maneira significativa com a minimização 

dos impactes ambientais, muitas outras ações tendem a continuar, caso não ocorra 

uma responsabilização ambiental. 

O estudo realizado por Monteiro e Ferreira (2010), ligado ao funcionamento 

da agroindústria do setor canavieiro no estado de Alagoas, destacou que a produção 

da cana-de-açúcar é uma prática pouco sustentável, embora utilize recursos 

tecnológicos para mitigar os impactos, sobretudo no processo produtivo.  

Tendo em vista a questão ambiental referida, o setor canavieiro tem investido 

em processos produtivos mais sustentáveis, com a substituição da queima pelas 

máquinas, mudas mais resistentes aos insetos, melhor e correto aproveitamento e 

destinação dos resíduos, de modo a reduzir o impacte ambiental, por exemplo, a 

partir do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de energia. 

Apesar da grande dimensão do potencial energético, equivalente a três fábricas 

em Belo Monte (3 x 11.233 MW), em 2010, 2% do consumo, o equivalente ao 

abastecimento de 5 milhões de residências num ano, era de energia produzida a 

partir de bagaço e palha da cana-de-açúcar. Já em 2018 entre os meses de janeiro e 

novembro, de acordo com a UNICA (2018) essa fonte de energia teve quase 80% 

de participação, ofertando 25.370 GWh para o Sistema Integrado Nacional (SIN), 

volume cerca de 5% superior ao mesmo período em 2017, e que poderia abastecer 

por mais de dois anos um país do porte do Uruguai. Segundo Gomes (2018) das 

367 fábricas de cana existentes no país, 209 comercializam eletricidade para a rede, 
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sendo a capacidade instalada de 11.410 megawatts, o que representa cerca de 7% 

da potência outorgada no Brasil e 77% da fonte biomassa.

Para o futuro, considerando as políticas públicas de biocombustíveis, como a 

Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio), que objetiva garantir a expansão 

da produção de biocombustíveis no país e se insere na agenda de compromissos na 

redução de emissões de carbono assumida pelo Brasil no Acordo do Clima de Paris, 

bem como as inovações no setor, que assegurem uma maior disponibilidade de 

biomassa, por exemplo, com as chamadas “supercanas” ou cana-energia, a geração 

via biometano, as perspectivas para a cogeração de energia no Brasil a partir da 

biomassa de cana-de-açúcar sugerem um potencial para crescer cerca de 57 % até 

2030 (Gomes, 2018). 

Além disso, há estudos como o de Burin (2015), que destaca para o período 

da entressafra a possibilidade de se considerar a incidência de irradiação direta 

normal para a geração termossolar. Este estudo identifica o potencial da economia 

de bagaço a partir de uma operação híbrida com a energia termossolar, a partir da 

integração de concentradores parabólicos.

De acordo com Fiochi, Teixeira e Paula (2014), o processo sucroenergético 

tem como matéria-prima a cana-de-açúcar e seus principais subprodutos, que são 

o açúcar, o etanol e a energia elétrica resultante do bagaço e da palha da cana, que 

vem sendo conceituada como uma matriz energética renovável e sustentável. Essa 

renovação de energia é oriunda dos resíduos da cana a exemplo do bagaço, folhas 

e vinhoto, os quais possibilitam a cogeração de energia para o próprio consumo 

nas fábricas, assim como para venda no mercado de energia. Para isso, de acordo 

com Vieira (2007) são utilizadas diversas tecnologias de produção que estão a 

ser desenvolvidas em todo o mundo. Milanez e Nyko (2012) enfatizam que as 

perspectivas de mercado são sustentáveis, com grande importância para a produção 

da cana-de-açúcar e produção de eletricidade por meio de resíduos.

Os atores do setor sucroenergético apoiam-se nos vários benefícios da cogeração 

de energia com biomassa de cana-de-açúcar e biogás para expandir a cogeração. 

Destaca-se o fato de que, diferentemente das hidrelétricas, esta forma de energia 

não é intermitente em época de estiagem (fig. 6). Neste período, na região 

Centro-Sul do Brasil ocorre a safra, entre os meses de abril e dezembro, e o bagaço 
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encontra-se disponível, o que pode poupar a energia armazenada nos reservatórios 

de hidrelétricas. A época da safra corresponde ao período em que o sistema está 

mais sobrecarregado, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Portanto, 

considerando que as maiores produtoras e os grandes centros consumidores estão 

próximos não há necessidade de construção de grandes linhas de transmissão, sendo 

menores as perdas de transmissão, além de contribuir para a redução dos riscos de 

falta de suprimento e do custo final da operação do sistema para o consumidor 

(UNICA, 2017; Gomes, 2018). 

fig. 6 ‑ Complementaridade hidro-biomassa (Fonte: SUCRE, 2017).
Fig. 6 - Complementarity hydro‑biomass (Source: SUCRE, 2017).

Tal postura foi observada na Usina Frutal (Bunge) e na Usina Cerradão, que produzem 

açúcar, álcool anidro e cogera energia, a qual é utilizada no seu funcionamento e tem o 

excedente comercializado para a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e 

que posteriormente a distribui no município de Frutal-MG.

A usina Cerradão, por exemplo, adota uma política ambiental. Além de estabelecer 

parâmetros com o descarte dos resíduos sólidos oriundos do processamento da cana-
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de-açúcar e cumprir as diretrizes para se manter no mercado, aproveita resíduos no 

processo industrial, cuja importância é enfatizada pelo supervisor de manutenção 

elétrica da Usina Cerradão em entrevista realizada em 2017, quando afirma que 

“[...] fazemos a coleta de palha na lavoura, no entanto, para que esta tarefa seja efetuada 

existem algumas condições comerciais para viabilizar o manejo. O preço da energia 

elétrica no mercado tem que estar acima de R$ 250,00 MW, para efetuar a coleta e 

armazenamento deste combustível”.

Considerando os projetos ambientais, como formas de compensação e/ou 

mitigação dos impactes ambientais, a Usina Cerradão implantou o “nativas do 

cerrado”, um programa ambiental em prol da mata ciliar (vegetação ribeirinha), 

constituído por um espaço de 3 hectares com grande número de espécies nativas do 

cerrado, concentradas no viveiro de mudas nativas como: Ipê Verde, Ipê Felpudo, 

Peroba-rosa, Guatambú, Aroeira e outras espécies frutíferas. De acordo com 

a empresa, a existência do viveiro é o resultado da consciencialização, visando a 

produção de 100.000 mudas/ano, no intuito de atender às exigências impostas em 

relação à manutenção da qualidade ambiental.

Além dos riscos ao ambiente, a indústria agroenergética, baseou-se, 

historicamente, na exploração da mão-de-obra barata e, até mesmo, escrava. 

Além disso, diante da pressão oriunda das metas de produção estabelecidas, outro 

agravante surge durante a execução da atividade agrícola: os acidentes de trabalho, 

que geram muitas lesões e também mortes. Logo, em oposição à incorporação de 

novas tecnologias no setor canavieiro, aprofundou-se a exploração do trabalho 

com precárias formas de arregimentação, contratação, moradia e alimentação 

(Mendonça, 2008).

Com o intuito de reverter tal cenário, observa-se nas fábricas a apropriação do 

desenvolvimento tecnológico a partir da mecanização da colheita da cana-de-açúcar. 

São máquinas monitorizadas por computadores, GPS (Global Positioning System, 

que em português significa Sistema de Posicionamento Global) e outras tecnologias 

de ponta que estão a ganhar espaço no setor canavieiro, exigindo novas formas de 

trabalho e, por conseguinte, pessoas qualificadas para manobrar essas maquinas. 

Na visão de Liboni (2009, p. 1), “[...] com a consequente adoção da mecanização do 

corte e plantio da cana‑de‑açúcar tem ocasionado a redução da mão de obra agrícola e a 
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demanda por novas ocupações no setor”. Ao considerar estas mudanças observa-se que, 

com a disponibilidade das máquinas na produção canavieira, houve uma redução 

de trabalhadores que realizavam trabalhos manuais no processo produtivo da cana-

de-açúcar, o que provocou desemprego em massa no setor. Consequentemente, o 

Estado, a sociedade e as instituições sindicais do setor são pressionados a desenvolver 

políticas para a questão ambiental, nomeadamente em relação à procura de energia 

e também no que diz respeito à qualificação de mão de obra. As ações neste sentido 

poderão ser efetuadas pelas fábricas (Canesin Neto, 2010). 

Portanto, mesmo que no setor sucroenergético existam reclamações em relação 

às políticas do governo brasileiro, verifica-se uma grande capacidade de adaptação 

do setor, bem como possibilidades de grandes investimentos, nomeadamente 

considerando a cogeração de energia, a partir dos resíduos sólidos gerados. Tal 

medida, além de permitir ganhos económicos, é uma fonte alternativa de energia, 

considerada limpa e renovável, que tem capacidade de assegurar um equilíbrio 

ecológico e também a diversificação da matriz energética, sendo, portanto uma 

atividade, cujos impactes, em geral, são positivos. 

Considerações finais

O presente estudo analisou a importância estratégica da cogeração de energia 

elétrica, prática identificada nas Usinas Frutal (Bunge) e Usina Cerradão, 

considerando o contexto brasileiro para o século XXI e os impactes económicos, 

ambientais e sociais associados a tal atividade. 

Na safra de 2018/2019, mesmo com a questão climática desfavorável, com muita 

seca, pelo veranico prolongado, principalmente no Estado de São Paulo e na divisa 

com o estado de Minas Gerais, onde se localiza a Frutal-MG, além da queda no preço 

do açúcar no mercado internacional as usinas conseguiram assegurar a lucratividade. 

A estratégia neste caso foi investir na produção de etanol e na geração de energia, cujos 

preços estavam melhores para que as empresas obtivessem maiores lucros.

Nomeadamente considerando o contexto das últimas décadas do século 

XX e início do século XXI, caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico, 
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observa-se que as fábricas têm aproveitado as inovações investindo em máquinas, 

equipamentos e processos de produção, por meio de uma racionalidade técnica 

objetiva o aproveitamento económico dos resíduos gerados no processo produtivo. 

Neste contexto, a inovação tecnológica associada a estudos científicos permeia todo 

o processo produtivo, desde o planejamento do ciclo produtivo, perpassando pelo 

manejo da lavoura e a utilização de equipamentos para um melhor rendimento da 

produção, até ao fim do processo produtivo, nomeadamente em relação ao destino 

e aproveitamento dos rejeitos. Portanto, as inovações tecnológicas são utilizadas 

e possibilitam ganhos, sobretudo económicos, mas também socioambientais, 

destacando-se a relevância da cogeração de energia, a partir dos resíduos sólidos 

gerados no setor sucroenergético. 

Ao considerar a energia coogerada, destaca-se que uma parte desta é utilizada no 

processo produtivo e o excedente comercializado, de modo que gera economia para 

a unidade fabril. Por outro lado, ao considerar os impactes decorrentes da produção 

de energia, deve-se lembrar que por ser uma energia gerada a partir de biomassa 

esta é considerada uma energia limpa. A cogeração de energia elétrica, a partir do 

bagaço da cana-de-açúcar, possui um papel fundamental no setor sucroenergético, 

podendo, caso o país entre em crise hídrica, atender às necessidades, representando 

uma alternativa energética. Deste modo, pode-se afirmar que existe uma perspectiva 

positiva na evolução deste processo, que deverá ser incentivado pelo governo federal, 

no intuito de obter mais energia elétrica, bem como possibilitar às unidades fabris 

a redução dos impactes ambientais gerados a partir do processo de produção do 

etanol e do açúcar.

No entanto, neste estudo reconhece que o processamento da cana-de-açúcar trata-

se historicamente de uma atividade monocultora voltada para a exportação, a qual 

pode gerar vários problemas ambientais como a poluição e contaminações do solo, do 

ar e das águas, além de problemas sociais como exploração da mão-de-obra e acidentes 

de trabalho, que provocam muitas lesões e também mortes. Portanto, apesar da 

geração de energia a partir do bagaço da cana estar relacionada com certa preocupação 

com a questão ambiental e também gerar ganhos econômicos, sobretudo por parte 

das empresas, pode-se afirmar que esta energia considerada limpa, assim como a 

hidroeletricidade, matriz energética predominante no país, não é essencialmente 
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limpa. Afinal, apenas mitiga alguns dos efeitos negativos relacionados aos resíduos 

da agricultura canavieira, que como exposto, tem consequências ambientais e sociais 

negativas. Assim sendo, a cogeração de energia não deve servir de fundamento, por 

exemplo, para expansão das áreas plantadas com cana-de-açúcar.

Este estudo foi limitado em termos de análises mais críticas em relação aos 

efeitos, nomeadamente futuros em relação ao crescimento de fontes de geração 

alternativas e limpas. Sendo assim, futuras pesquisas relacionadas à temática 

poderão ser desenvolvidas para aprofundar o entendimento acerca do contexto 

geral da geração de energia no Brasil, tanto realizando comparações com a energia 

hidroelétrica como considerando a expansão das fontes alternativas e limpas como 

a energia fotovoltaica, cujo potencial de geração no Brasil é grande e começou a ser 

explorado nos últimos anos, nomeadamente após 2015.
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presidiu, no referido período, o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas e Colégios das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Condicap) e atuou marcadamente na formação 
inicial e continuada de professores na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas 
Gerais e também em outras unidades da federação brasileira.

Tem experiência em planejamento do território nos anos de 2001 e 2002, quando assessorou 
a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, do município de Uberlândia, na tentativa de 
inserir o conhecimento científico e tecnológico nas tomadas de decisões da gestão pública.

No doutoramento foi coorientado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, no Departamento 
de Geografia da Universidade de Coimbra, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016. 
Possui publicações de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais.
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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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