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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a geração de energia através de fontes renováveis vem ganhando 

importância no Brasil. Em meados dos anos 1970, a matriz energética brasileira era essencialmente 

composta por fontes não-renováveis, principalmente derivados do petróleo (TOLMASQUIM et al., 2007). 

Nesse período, no entanto, a crise do petróleo gerou a necessidade de buscar uma diversificação na 

matriz energética do país, fazendo com que, nos anos 2000, as fontes de energia renováveis 

começassem a ganhar relevância na composição da matriz energética brasileira. Nesse contexto, uma 

fonte de energia com notável importância para o país é a biomassa, cuja viabilidade se deve ao baixo 

custo e a sua abundância no Brasil, fatores que explicam a perspectiva de seu grande crescimento no 

país (BORGES et al., 2017).  

Dentre as fontes de biomassa, o bagaço da cana-de-açúcar possui uma importância central. Da 

bioeletricidade gerada no país, mais de 80% tiveram origem no setor sucroenergético no ano de 2018 

(UNICA, 2019a). Ainda, em 2020, o uso dos derivados da cana-de-açúcar na matriz energética brasileira 

chegou a quase 20% (EPE, 2021). Tendo em vista esse contexto, o presente trabalho teve por objetivo 

avaliar o consumo do bagaço da cana de açúcar nos últimos 20 anos no Brasil, assim como analisar 

possíveis impactos da recente pandemia do coronavírus na produção energética a partir desse 

subproduto da cana. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, que teve duração de 11 meses, foi realizada a coleta de 

dados de diversas fontes com bancos de dados abertos, sendo os principais o Levantamento Sistemático 

da Produção Agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o Boletim da Safra 

de Cana de Açúcar da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2022), o Balanço Energético 

Nacional (BEN), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021), assim como dados 

disponibilizados pela União da Indústria de cana-de-açúcar (UNICA, 2019), entre outras. Nessas fontes, 
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foram coletados dados anuais para a cana-de-açúcar, desde 2000 até o ano mais recente 

disponibilizado, para a área plantada e área colhida, assim como quantidade de cana produzida e 

processada, de modo a calcular a quantidade de bagaço produzida, as perdas e variações anuais. Ainda, 

foram coletados dados sobre a destinação da energia produzida a partir do bagaço da cana e quantidade 

de energia produzidas a partir da biomassa. 

Os dados de cana-de-açúcar aqui apresentados, e seu correspondente bagaço, correspondem 

à produzida na região Centro-Sul do Brasil, a principal região produtora do país, e que é formada por 

estados da região Centro-Oeste (estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás), por estados 

da região Sul (Paraná e Rio Grande do Sul) e por estados da região Sudeste (Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo); assim como correspondem à cana-de-açúcar produzida na região 

Norte-Nordeste do país, que é formada por estados da região Norte (Amazonas, Pará e Tocantins) e 

estados da região Nordeste (Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia) (CONAB, 2022). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de produção por área colhida, assim como o processamento de cana-de-açúcar, desde 

a safra de 2000/2001, até a safra 2021/2022, com a projeção para a safra recente, de 2022/2023 estão 

apresentados na Tabela 1. Com esses dados, foi possível realizar o cálculo da produção de bagaço nos 

respectivos períodos, dada por cerca de 28% da produção de cana (com 50% de umidade) (HOFSETZ 

e SILVA, 2012).     

Tabela 1 – Valores para a cana de açúcar e bagaço entre as safras 2000/2001 e 2022/2023 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em dados do *IBGE (2022), **CONAB (2022) e do Relatório de Pesquisa de Pegoraro (2020). 

Notas: ***safra 2022/2023 em andamento; “Perdas” correspondem à cana-de-açúcar calculada como a diferença entre a cana produzida e a 

cana processada no setor sucroalcooleiro, na safra indicada. 
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Os dados para o processamento e produção de cana são essenciais para a compreensão do 

comportamento da produção do bagaço, uma vez que este é um subproduto do processo. Por isso, é 

possível verificar que o comportamento da produção de bagaço acompanha o da produção e 

processamento de cana. Assim, nota-se, pela Tabela 1, que a produção de bagaço a partir da cana-de-

açúcar seguiu o mesmo comportamento da produção de cana, tendo em vista que ele é um subproduto 

desse processo. Sendo assim, houve um aumento inicial na geração de bagaço na primeira década dos 

anos 2000, seguido de oscilações ao longo da produção. Durante o período de início da pandemia, 

houve um leve aumento na produção de bagaço, seguido da sua redução na safra seguinte. 

 A produção energética, portanto, tem ligação direta com a produção de bagaço. Os dados do 

Observatório da Cana (2022), para a geração de bioeletricidade a partir do bagaço da cana de açúcar 

começaram a ser divulgados na safra 2012/2013, e foram aqui consolidados desde essa referida safra 

até a safra 2021/2022. Com base nos dados coletados, foi possível traçar um gráfico, da geração de 

bioeletricidade a partir do bagaço da cana de açúcar, de modo a avaliar o comportamento desses dados 

(Figura 1).  

 

Figura 1 – Gráfico de geração de bioeletricidade a partir do bagaço da cana para a safra 2012/2013 até a safra 2021/2022. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Observatório da Cana (2022).  

  

Através da Figura 1, foi possível perceber que houve um crescimento na geração da 

bioeletricidade entre as safras 2013/2014 e 2020/2021, demonstrando que a bioeletricidade gerada a 

partir da cana de açúcar vem ganhando importância no Brasil com o passar dos anos, apresentando um 

crescimento anual. Em 2019, a biomassa já constituía a terceira fonte mais importante na Oferta Interna 

de Energia no Brasil, ao considerar a produção para a rede juntamente com a produção para o 

autoconsumo (UNICA, 2019b). Já a safra 2021/2022 apresentou uma queda bastante significativa em 

relação ao ano anterior, o que pode ser explicado pela própria disponibilidade de bagaço de cana, que 

seguiu a queda apresentada no processamento da cana-de-açúcar na referida safra (Tabela 1).  

 Por fim, os dados de produção e geração de energia foram compilados de modo a elencar os 

maiores grupos e usinas produtores no país, elaborando um ranking das 100 maiores usinas geradoras 

de biomassa, para os anos de 2016 a 2020 (NovaCana, 2022). A partir desse ranking, foram extraídas 

as 30 primeiras para o ano de 2020, organizando-as em um mapa do Brasil, conforme apresentado na 

Figura 2, para avaliar a distribuição física das usinas no país, com base em suas localizações.  
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Figura 2 – Localização das 30 maiores usinas geradoras de energia a partir da biomassa da cana no ano de 2020. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados da Nova Cana (2022) 

 

Com base na análise do mapa, notou-se que a grande maioria das usinas se encontra no 

Sudeste, enquanto algumas usinas também se encontram no Centro-Oeste, mais na porção leste dessa 

região, próximo à fronteira com o Sudeste. Ainda, verificou-se que o grupo Atvos representa o maior 

número de usinas produtoras de biomassa, apresentando quatro das 30 maiores usinas, seguido pelos 

grupos Raízen e São Martinhos, cada um apresentando três usinas entre as 30 maiores do país. Com 

isso, verifica-se que um número reduzido de grupos produtores configura 1/3 das maiores usinas no 

Brasil. Indo além, é possível notar a distribuição das usinas de acordo com os estados. Minas Gerais 

representou o menor número de usinas, com apenas 3, seguido pelo Mato Grosso, com 4, e Goiás, com 

5. São Paulo, por sua vez, apresentou 18 usinas, possuindo quase 2/3 das maiores usinas geradoras 

do país. A Figura 2 mostra que a principal região produtora de cana-de-açúcar no país, região Centro-

Sul, também é a principal região geradora de energia com o uso da biomassa, com destaque especial 

para o estado de São Paulo, principal produtor de cana e principal gerador de energia de bagaço.   

CONCLUSÕES 

Essa pesquisa mostrou oscilações na produtividade da cana-de-açúcar ao longo dos últimos 20 

anos, inclusive levando em consideração os impactos do Coronavírus e de outros cenários nacionais 

com influência direta na produção e processamento de cana-de-açúcar – e, portanto, da produção de 

bagaço e geração de energia a partir do bagaço. Percebeu-se que, no início do século, houve aumento 

significativo na produção de cana, refletindo em um aumento na produção de bagaço. Esse cenário foi 

seguido de uma certa estabilidade, com oscilações ao longo dos anos seguintes. Ainda, percebeu-se 

que o período referente à pandemia da Covid-19, o ano de 2020 trouxe um aumento inicial na produção, 

seguido de uma queda no ano seguinte. 
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A partir dos dados levantados e das análises realizadas, foi também possível avaliar o panorama 

nacional da produção de energia elétrica a partir do bagaço da cana de açúcar. Analisou-se a geração 

da energia elétrica a partir da biomassa no Brasil entre 2012 e 2022, assim como avaliou-se as maiores 

usinas e grupos produtores no país, realizando uma análise pautada na localização geográfica de cada 

uma delas. Essa análise mostrou que o estado de São Paulo reúne a maior quantidade de usinas 

geradoras de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar, configurando a principal região no país 

no quesito de geração de energia a partir do bagaço da cana. 
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