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RESUMO
O Brasil  é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, se destacando não só pela comercialização de açúcar e
etanol, mas também pela produção de energia elétrica por meio da cogeração a partir da queima de biomassa, sendo
essa responsável por 8% da matriz energética brasileira. O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade de energia
elétrica  produzida  por  meio  da  cogeração  de  energia,  utilizando  a  biomassa  da  cana-de-açúcar.  Com  base  na
metodologia de conversão do Centro Nacional de Referência da Biomassa foi possível estimar três diferentes cenários
com base na safra 2015/16. No ano de 2015 o potencial de geração elétrica no setor sucroalcooleiro estimado foi de
79.870,34 GWh,  de acordo com o cenário  de maior  eficiência.  O presente trabalho confirma a hipótese de que o
potencial de energia elétrica produzida por meio da cogeração é relevante para o Cenário Nacional, uma vez que a
energia potencial  brasileira vinda do setor sucroalcooleiro, considerando o cenário de maior eficiência (cenário 3),  foi de
79.870,344 GWh/ano, representando 89% do total de energia elétrica produzida por Itaipu.  Destaca-se que o aumento do
potencial  elétrico  por  cogeração  é favorecido  por  configurar  uma complementação  da  energia  consumida  no  país,
proporcionando maior estabilidade no fornecimento, uma vez que o Brasil possui uma matriz energética baseada na rota
hidráulica.  Outro  fator  a  destacar  é  que auto-suficiência  do Brasil  na geração  de energia  elétrica  nos períodos  de
estiagem eliminaria a necessidade da importação de energia elétrica dos países vizinhos como Venezuela, Uruguai,
Paraguai e Argentina.

PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Cogeração; Energia Elétrica.

1 INTRODUÇÃO

O  desenvolvimento  de  um  país  está  diretamente  relacionado  a  investimentos  em  áreas
prioritárias como educação e saúde, entretanto deve considerar de forma efetiva os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando a modernização das indústrias, infraestrutura e
a sustentabilidade do sistema econômico.

No caso do Brasil,  o setor da agroindústria é responsável por 21,46% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional em 2015 (CEPEA, 2015) (Tabela 1). 

Tabela 1: PIB Agronegócio em relação ao PIB Nacional em 2015
RESUMO 2015

Variação PIB Agro CEPEA (%) 0,39%
Valor PIB Agro BR CEPEA (R$ Milhões 2015) 1.267.241
Variação PIB Brasil - IBGE (%) -3,85%
Valor PIB Brasil - IBGE REF 2010 5.904.331
Participação do PIB Agro no PIB Total (%) 21,46

Fonte: CEPEA (2015).
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O Relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Esalq/USP (CEPEA,
2015), destaca o crescimento do setor agrícola, impulsionados pelos de produtos de origem vegetal,
e a ascensão da agroindústria de óleos vegetais, açúcar e etanol.

A referência ao setor sucroalcooleiro remete não apenas à produção de açúcar, mas também
à produção do etanol, e o aproveitamento do bagaço, principal subproduto gerado pela agroindústria
canavieira,  possuindo um ótimo desempenho energético, utilizado para queima nas caldeiras da
própria  usina  e  convertido  em  vapor  e  em  energia  elétrica,  proporcionando  às  usinas  uma
dependência de outras fontes de energia próxima a zero na época das safras. Algumas usinas de
açúcar e álcool  passaram a utilizar o bagaço também para geração de energia elétrica interna,
sendo o excedente vendido para companhias elétricas, contribuindo para a geração de energia limpa
no país. A produção de energia através da queima, também conhecida como geração de energia por
biomassa representa cerca de 8% da matriz energética brasileira, sendo 6,9% de bagaço da cana-
de-açúcar (ANEEL, 2011; SILVA et al., 2015; EPE, 2016).

O bagaço de cana-de-açúcar de problema passa a solução, se destacando como biomassa
sustentável tanto pela geração de energia elétrica nos processos de cogeração das usinas, e por
apresentar  balanço  nulo  de  emissões,  uma  vez  que  as  emissões  da  queima  do  bagaço  são
absorvidas e fixadas pela planta durante o seu crescimento, reduzindo a emissão de gases do efeito
estufa e auxiliando na redução dos impactos ambientais locais, regionais e globais (GUARDABASSI,
2006; TOLMASQUIM, 2012).

Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar a estimativa do potencial de
geração de energia elétrica no Brasil por meio da cogeração utilizando o bagaço da cana-de-açúcar
como biomassa, considerando a produção de cana-de-açúcar da safra 2015/16.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo teve como base a revisão bibliográfica utilizando livros e artigos científicos
que abordam a cogeração de energia, produção de energia e potencial energético a partir da cana-
de-açúcar, buscando evidenciar a relação entre esta fonte de energia e o setor energético brasileiro.

A coleta de dados teve como referência a safra 2015/16 de cana-de-açúcar e a respectiva
produção  de  bagaço  para  estimar  a  Potencial  Gerador  de  Energia  Elétrica  Gerada  (PGEG)
abrangendo todo território nacional, e classificada por Região. 

As informações foram tabeladas no programa Excel, versão 2013 e analisadas por meio da
elaboração de mapas, utilizando o programa Qgis, e criados cenários considerando a geração de
MWh/ano por tonelada de cana-de-açúcar produzida e quantidade de bagaço equivalente.

Para  estimar  a  Potencial  Gerador  Energia  Gerada  (PGEG),  utilizou-se  a  metodologia  de
conversão de energia do Centro Nacional de Referência em Biomassa- CENBIO (CENBIO, 2008),
aplicada por Miranda e Gomes (2009) para o Estado de Goiás. A metodologia parte da constituição
de três cenários de conversão para a realização de três análises diferentes, com os resultados em
unidade de MWh/ano: 

Cenário 1 = 30 MWh/ano
Cenário 2 = 60 MWh/ano
Cenário 3 = 120 MWh/ano

A estimativa de quantidade de bagaço e Cálculo da PGEG (CENBIO, 2008;  MIRANDA e
GOMES, 2009)  foi  realizada por  meio do total  de cana-de-açúcar  moída,  verificou-se o total  de
bagaço de cana-de-açúcar gerado. Para quantificar o bagaço gerado pelas usinas sucroalcooleiras
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considerou-se, segundo Paoliello (2006), que 1 tonelada de cana-de-açúcar gera em média 30% de
bagaço, utilizando a Equação 1 (SILVA, 2013):

Eq. 01

Onde,
B.t.: Bagaço total gerado, (tonelada);
M.C.: Moagem de cana-de-açúcar (tonelada), e
0,30: Coeficiente de bagaço gerado por tonelada de cana.

Para o cálculo deste potencial de geração, utilizou-se o produto de eficiência do processo
(kwh/tc) e também a quantidade de cana colhida referente ao ano (tc), os valores referentes a tc
foram obtidos de CONAB (2016), e o cálculo dos cenários foi realizado por meio das Equações 2, 3
e 4 (CENBIO, 2008; MIRANDA; GOMES, 2009):

Cenário 1: eficiência energética de 30 kWh/tc

(Eq. 02)

Cenário 2: eficiência energética de 60 kWh/tc

(Eq. 03)

Cenário 3: eficiência energética de 120 kWh/tc

(Eq. 04)

O  resultado  encontrado  em  MWh/ano  foi  transformado  para  GWh/ano,  para  que  fosse
possível a comparação com o total de energia produzida no país.

A partir do cálculo da QPEG foi possível determinar os cenários de potencial de geração de
cada estado e apresentados por regiões.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A estimativa da PGEG conforme metodologia aplicada (CENBIO, 2008; MIRANDA e GOMES,
2009),  possibilitou  a  quantificar  o  total  de  bagaço  de  cana-de  açúcar  e  estimar  a  Quantidade
Potencial de Energia Elétrica gerada, em MWh.ano-1 na safra de 2015/16. Os resultados seguem
apresentados por região. 

A região Norte obteve uma produção de 3.541.900 toneladas de cana de açúcar na safra de
2015/16, destacando como maior produtor o Estado de Tocantins, correspondendo a 66,8% do total
de cana produzida na região (Tabela 2).

Tabela 2: Estimativa da QPEG Região Norte – Safra 2015/16
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Região Norte
Produção 

(mil t)
Cenário 1

30 MWh/ano
Cenário 2

60 MWh/ano
Cenário 3

120MWh/ano
RO 191 5,73 11,46 22,92
AC 86,1 2,58 5,17 10,332
AM 216,3 6,49 12,98 25,956
PA 682,3 20,47 40,94 81,876
TO 2.366,20 70,99 141,97 283,944

Total Região 3.541,90 106,26 212,51 425,028

A maioria dos Estados do Norte não possuem potencial de energia relevante se comparado
com o estado do Tocantins que possui uma QPEG de 70,99 GWh/ano, para o caso do Cenário 1.Ao
comparar os estados no Cenário 2, o potencial  da região dobra para 212,51 GWh/ano. Já com
relação ao Cenário 3, a QPEG da região seria de 425,28 GWh/ano e a energia gerada em Tocantins
corresponderia a mais de 50% da energia gerada (Figura 1).

Vale destacar, que nesse Cenário o Acre teria o menor potencial de produção de energia
(10.33GWh/ano), correspondendo apenas 5% da quantidade potencial de geração.

Figura 1: Cenários Região Norte

Na safra de 2015/16 foram produzidas 45.274.800 toneladas de cana-de-açúcar na região
Nordeste, sendo o Estado de Alagoas o maior produtor com 16.193.400 toneladas e o Ceará o
menor produtor com 208.600 toneladas (Tabela 3).

Tabela 3: Estimativa da QPEG região Nordeste - Safra 2015/16
Região

Nordeste
Produção (mil

t)
Cenário 1

30 MWh/ano
Cenário 2 
60 Wh/ano

Cenário 3
120MWh/ano

MA 2.455,10 73,65 147,31
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PI 967,4 29,02 58,04 116,088
CE 208,6 6,26 12,52 25,032
RN 2.467,70 74,03 148,06 296,124
PB 5.532,50 165,98 331,95 663,9
PE 11.349,00 340,47 680,94 1361,88
AL 16.193,40 485,80 971,60 1943,208
SE 2.284,70 68,54 137,08 274,164
BA 3.816,40 114,49 228,98 457,968

Total/Região 45.274,80 1358,24 2716,49 5432,976

Alagoas  e  Pernambuco  possuem  um  QPEG  de  485,7  GWh/ano  e  340,47  GWh/ano
respectivamente  considerando  o  Cenário  1.  Esses  valores  dobram,  considerando  a  QPEG  do
Cenário 2 (Figura 2).

Figura 2: Cenários região Nordeste

Ao estimar o Cenário 3, pode-se observar que Alagoas tem uma quantidade potencial  de
energia gerada de 1943,208 GWh/ano, em contrapartida, o Estado do Ceará com 25,03 GWh/ano se
estabelece como menor potencial de geração.

Os três estados da região Centro-Oeste produziram um total de 139.026.400 toneladas de
cana na safra de 2015, conforme pode ser observado na Tabela 4.

Tabela 4: QPEG Região Centro-Oeste- Safra 2015/16
Região 

Centro-Oeste
Produção (mil t)

Cenário 1
30 MWh/ano

Cenário 2
60 MWh/ano

Cenário 3
120MWh/ano

MT 17.150,50 514,52 1029,03 2058,06
MS 48.685,40 1460,56 2921,12 5842,248
GO 73.190,50 2195,72 4391,43 8782,86

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Total Região 139.026,40 4170,79 8341,58 16683,168

O principal produtor da região é o estado de Goiás com 73.190.500 toneladas. A PGEG dessa
região pode ser observada na Figura 3.

Considerando  o  Cenário  1,  o  potencial  de  geração  do  Estado  de  Goiás  é  de  2195,72
GWh/ano, enquanto o Mato Grosso tem seu potencial de apenas 514,72 GWh/ano, considerando a
extensão territorial do estado.

Figura 3: PGEG da região Centro-Oeste

Na comparação dos 3 cenários, verificou-se que Goiás detém 52% do potencial de cogeração
da região Centro-Oeste, equivalente a 16683,68 GWh/ano. 

A  produção  de  cana-de-açúcar  na  safra  de  2015/16  na  região  Sudeste  totalizou  e
436.395.800 toneladas, resultado significante comparado às demais regiões do país. A QPEG da
região Sudeste é apresentada na Tabela 5.

Tabela 5: QPEG região Sudeste – Safra 2015/16

Região Sudeste Produção (mil t)
Cenário 1

30 MWh/ano
Cenário 2

60 MWh/ano
Cenário 3

120MWh/ano
MG 64.932,40 1947,97 3895,94 7791,888
ES 2.809,60 84,29 168,58 337,152
RJ 1.066,20 31,99 63,97 127,944
SP 367.587,60 11027,63 22055,26 44110,512

Total Região 436.395,80 13091,87 26183,75 52367,496

São Paulo é o maior produtor da região, totalizando 367.587.600 toneladas de cana. São
Paulo além de ser o maior produtor de cana-de-açúcar,  se destaca devido ao seu potencial  de
geração de energia que comparado com o Cenário 1 possui 11027,63 GWh/ano, Rio de Janeiro por
sua vez tem o menor potencial dentre os 3 Cenários. Para o Cenário 3 São Paulo possui uma QPEG
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estimada de 44110,51 GWh/ano, valor significante se comparado com a geração de energia no ano
de 2015 que foi de 535.982 GWh/ano (Figura 4).

Figura 4: PGEG da região Sudeste

A região Sul é a quarta maior produtora de cana-de-açúcar do país, contabilizando, em média,
41.347.300 toneladas na safra de 2015/16. 

O estado do Paraná foi responsável por mais de 99% da produção total do Sul. Na Tabela 6
está demonstrada a estimativa do Potencial de Geração e a Produção de cana-de-açúcar em 2015.

Tabela 6: QPEG da região Sul – Safra 2015/16.

Região Sul
Produção 

(mil t)
Cenário 1

30 MWh/ano
Cenário 2

60 MWh/ano
Cenário 3

120MWh/ano
PR 41.286,10 1238,58 2477,17 4954,332
RS 61,2 1,84 3,67 7,344

Total Região 41.347,30 1240,42 2480,84 4961,676

Analisando o Cenário 1, verificou-se que o Paraná representa o estado da região Sul, com
maior potencial de cogeração, chegando a uma margem de 1238,56 GWh/ano, Santa Catarina não
produz cana-de-açúcar, anulando seu potencial. Para o Cenário 3, que possui maior eficiência, o
Paraná, totaliza um potencial de 4954,33 GWh/ano, já o Rio Grande do Sul, não possui potencial de
geração considerável, com 7,34 GWh/ano. (Figura 5)
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Figura 5: QPEG da Região Sul

3.1 CENÁRIO NACIONAL

Os resultados obtidos através da Equação 1 mostraram o total de bagaço gerado nas usinas
Brasileiras, conforme dados da CONAB (2016), apresentadopor região brasileira na Tabela 7.

Tabela 7: Estimativa da quantidade de bagaço de cana de açúcar gerado na safra de 2015
REGIÃO CANA-DE-AÇÚCAR PROCESSADA

 (Ton.)
BAGAÇO

 (Ton.)
Norte 3.541.900,0 1.062.570

Nordeste 45.574.900,0 14.857.470
Centro-Oeste 139.026.400,0 41.707.920

Sudeste 436.395.800,0 130.918.740
Sul 41.347.300,0 12.404.190

TOTAL 669.836.300 200.950.890
Fonte: CONAB, 2016 (adaptado).

Estima-se  que  as  usinas  de  todo  território  nacional  produziram  cerca  de  200.950.890
toneladas de bagaço de cana-de-açúcar no ano de 2015. A pesquisa de Jannuzzi (2003), aponta
que há grande interesse para o país principalmente para usos de geração de eletricidade e produção
de vapor e combustível.  A região de maior produção é a Região Sudeste com mais de 65% do valor
total de bagaço no país. 

Segundo a  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  (CONAB,  2016),  as  usinas brasileiras
processaram em média 670 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, na safra de 2015. Desse total
92% foram processados na região Centro Oeste,  Sul  e  Sudeste e o restante na Região Norte-
Nordeste. 
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O maior produtor de cana do Brasil é o estado de São Paulo com, aproximadamente, 68% do
total gerado entre as três maiores produtoras, respondendo ainda por 65% de toda cana produzida
no  país.  Goiás  é  o  segundo  Estado  no  ranking  dos  maiores  produtores  com  73  milhões  de
toneladas, seguido por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.A evolução das Regiões Centro
Oeste, Sul e Sudeste pode ser observada na Figura 20, que mostra a produção dividida por regiões,
os dados referem-se aos anos de 2005, 2010 e 2015 (Figura 6).

Figura 6: Processamento de cana por região nos anos 2005,2010 e 2015.
Fonte: CONAB, 2016 (adaptado)

Na Figura 6 é possível observar que mesmo com menor crescimento, como é o caso da
região Norte, teve um aumento de 1.011.800 toneladas em 2005 para 3.541.900 toneladas em 2015.
Portanto, é possível perceber crescimento em todas as regiões do país, com maior destaque para a
região Sudeste que apresentou crescimento exponencial para o período analisado.

Souza e Azevedo (2006) ressaltam que dentre os subprodutos da cana, o bagaço e a palha
possuem  quantidade  significativa  e  são  os  resíduos  de  maior  importância  por  conta  do  poder
energético, especialmente para cogeração, através da quantidade total de cana produzida é possível
vislumbrar o potencial de produção de energia por meio da cogeração no país.

Para  Dantas  (2010),  a  cogeração  é  responsável  pelo  fornecimento  de  energia  térmica  e
eletromecânica  nas  usinas  de  cana-de-açúcar.  A  cogeração  produz  sequencialmente,  potência
(energia elétrica e/ou mecânica) e transferência de calor para certo uso.

Segundo Innocente (2011), foi estimado que o potencial de geração de energia com o uso do
bagaço seria de 25 mil GWh ao ano, o que corresponderia a 5,4% dos 461.029 GWh gerados no
ano de 2015 por todas as fontes energéticas do País. 

3.2 POTENCIAL GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA GERADA (PGEG)

A quantidade e  o  percentual  de  bagaço utilizado para  a  cogeração de cada Estado que
comercializa energia elétrica, bem como a produção de cana, foi baseada nos dados da CONAB
(2016). A área cultivada de cana-de-açúcar em 2015 foi de 9.070,4 mil hectares, distribuída entre os
estados produtores. São Paulo apareceu como maior produtor com 51, 7 % (4.687,6 mil hectares) da
área plantada, seguido por Goiás com 9,8% (891,6 mil hectares), Minas Gerais com 8,9% (808 mil
hectares),  Mato  Grosso  do  Sul  com  7,5%  (682,3  mil  hectares),  Paraná  com  6,8%  (620,1  mil
hectares), Alagoas com 4,3% (386 mil hectares) e Pernambuco com 3% (276,3 mil hectares).
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Na Tabela 8 é apresentada a quantidade de bagaço utilizado para a cogeração de energia,
por estado em 2015, sendo que a estimativa utilizada em processos de geração de energia totaliza
87.988.569,36 toneladas. 

Tabela 8: Porcentagem de bagaço utilizado para cogeração no Brasil

UFTab
ela 8

Produção de
cana
(Ton)

Bagaço gerado
(Ton)

Proporção do bagaço
para combustível

(Ton)

Bagaço destinado à
cogeração

(Ton)

% Bagaço
para

cogeração

SP
367.587.600,0

0
110.276.280,00 100.571.967,36 48.978.548,10

48.7

PR 41.286.100,00 12.385.830,00 12.224.814,21 5.953.484,52 54,2
MG 64.932.400,00 19.479.720,00 16.986.315,84 8.272.335,81 46,4
GO 73.190.500,00 21.957.150,00 21.561.921,30 10.500.655,67 53,4
MS 48.685.400,00 14.605.620,00 13.334.931,06 6.494.111,43 52,1
MT 17.150.500,00 5.145.150,00 4.702.667,10 2.290.198,88 40,6
ES 2.809.600,00 842.880,00 84.288,00 41.048,26 33,3
AL 16.193.400,00 4.858.020,00 4.226.477,40 2.058.294,49 31,3
PE 11.349.000,00 3.404.700,00 3.285.535,50 1.600.055,79 35,9
PB 5.532.500,00 1.659.750,00 1.638.173,25 797.790,37 52
RN 2.467.700,00 740.310,00 667.019,31 324.838,40 32,7
BA 3.816.400,00 1.144.920,00 1.115.152,08 543.079,06 38,1
SE 2.284.700,00 685.410,00 68.541,00 33.379,47 56,4
MA 2.455.100,00 736.530,00 73.653,00 35.869,01 15,3
PI 967.400,00 290.220,00 29.022,00 14.133,71 15,3
CE 208.600,00 62.580,00 6.258,00 3.047,65 15,3
AM 216.300,00 64.890,00 6.489,00 3.160,14 55,9
TO 2.366.200,00 709.860,00 70.986,00 34.570,18 55,9
PA 682.300,00 204.690,00 20.469,00 9.968,40 55,9

TOTA
L

664.181.700,0 199.254.510,0 180.674.680,4 87.988.569,4

Fonte: CONAB, 2016 (adaptado).

Na safra de 2015/16 o Brasil moeu em média 670 milhões de toneladas de cana. Entre as
regiões, o Sudeste se destacou, como maior produtor de álcool e açúcar, processando um total de
436  milhões  de  toneladas  de  cana,  seguida  de  Centro-Oeste  com 139  milhões,  Nordeste  com
aproximadamente 49 milhões, a região Sul com 41 milhões de toneladas e Norte com 3 milhões de
toneladas (CONAB, 2016).  

O total de bagaço gerado no ano de 2015 foi de 200.950.890 toneladas, correspondendo a
trinta por cento de toda cana-de-açúcar processada entre as regiões.

Na  aplicação  da  equação  de  conversão  do  CENBIO  (2008),  o  valor  encontrado  do
QEPGreferente  às  indústrias  de  álcool  e  açúcar  no  ano  de  2015  foi  de  19.967,59  GWh/ano,
considerando o Cenário 1. Esse resultado pode ser considerado pequeno, quando comparado à
quantidade de energia elétrica produzida no país no mesmo ano que, segundo o Ministério de Minas
e Energia (2016), atingiu 535.982 GWh/ano. 

No Cenário 2 a energia gerada seria duas vezes maior, ou seja, 39.935,17 GWh/ano; e no
Cenário  3,  o  de  maior  eficiência  energética,  a  QPEG  eleva-se  para  79.870,34  GWh/ano,
aproximadamente 14% da energia acumulada no Brasil em 2015. 

Quanto aos resultados em relação as regiões, considerando o cenário 3, que possui maior
eficiência energética, o Sudoeste possui uma QPGE de 52.367,496 GWh/ano, resultado expressivo,
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visto que a energia gerada nesta região no mesmo ano foi de 168.301 GWh/ano, lembrando que o
Estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do País. 

Por sua vez região Sul possui um potencial de cogeração baixo (4.961,676 GWh/ano) em
comparação ao que foi  produzido (166.970 GWh/ano).  Já o Centro-Oeste tem seu potencial  de
cogeração de (16.683,168 GWh/ano), aproximadamente 25% de energia que foi gerada na região
(64.852 GWh/ano). 

A região Norte, por produzir quantidade reduzida de cana-de-açúcar, tem seu potencial de
425,028 GWh/ano e a geração de energia no ano de 2015 foi de 87.111 GWh/ano. Já a região
Nordeste com um potencial de cogeração de 5.432,976 GWh/ano, aproximadamente 5% do total
gerado que foi de 94.253 GWh/ano.

Vale ressaltar, o potencial de geração de Sudeste e do Sul, regiões consideradas grandes
produtoras  devido  ao  tipo  de  solo  ser  propicio  ao  desenvolvimento  da  planta, preço  da  terra
arrendada e a infraestrutura de transporte para escoar a produção.

Outro fator de grande importância é a energia gerada por Itaipu que no ano de 2015 foram mais
de 89.000 GWh/ano de energia produzida. A energia potencial brasileira vinda do setor sucroalcooleiro,
considerando o Cenário 3 somam 79.870,344 GWh/ano representando 89% do total produzido por Itaipu.
Energia essa, que pode complementar a energia consumida no país pela rota hidráulica, proporcionando
maior estabilidade no fornecimento, devido à disposição destas unidades na maior parte do território
brasileiro.

O potencial  de cogeração do setor  sucroalcooleiro pode favorecer o  mercado,  entretanto,
deve haver um ambiente institucional e tecnologia favoráveis visando o aumento da produção, pois a
quantidade potencial de geração está diretamente relacionado à tecnologia utilizada nas indústrias
do setor. 

4 CONCLUSÃO

Foi  confirma  a  hipótese  de  que  o  potencial  de  energia  elétrica  produzida  por  meio  da
cogeração é relevante para o Cenário Nacional, uma vez que a energia potencial brasileira vinda do
setor sucroalcooleiro, considerando o Cenário 3, soma 79.870,344 GWh/ano, representando 89% do total
produzido por Itaipu.

Um  aspecto  a  ser  ressaltado  é  que  o  aumento  do  potencial  elétrico  por  cogeração  é
favorecido por configurar como complementação da energia consumida no país,  proporcionando
maior estabilidade no fornecimento, uma vez que o Brasil possui uma matriz energética baseada na
rota hidráulica. 

Vale destacar que a autossuficiência do Brasilna geração de energia elétrica nos períodos de
estiagem, eliminaria a necessidade da importação de energia elétrica dos países vizinhos como
Venezuela, Uruguai, Paraguai e Argentina. 
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