
 

BIOELETRICIDADE EM NÚMEROS – junho/2020                      
 
Segue Boletim mensal, elaborado pela UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar, com dados consolidados sobre a 
bioeletricidade no país.   
   
 DESTAQUES: 
 

1. A bioeletricidade em geral (que inclui as diversas biomassas) para a rede foi de 7.757 GWh de janeiro a maio deste 
ano: aumento de 9% em relação a igual período em 2019. Volume equivalente a atender mais de 4 milhões de 
unidades residenciais pelo ano de 2020 inteiro. 

 
2. 82% do total da geração pela fonte bioeletricidade em geral para a rede esteve concentrada em apenas cinco 

Estados da Federação: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás.  
 

3. O Estado que mais gerou bioeletricidade para a rede foi São Paulo, responsável por 34% do total de geração de 
janeiro a abril de 2020. Somente a geração de bioeletricidade para a rede, pelo Estado de São Paulo (1.591 GWh), 
seria equivalente a atender ao consumo anual de energia elétrica de 823 mil unidades residenciais. 

 
4. De janeiro a abril deste ano, a produção de bioeletricidade sucroenergética foi de 3.030 GWh, representando 65% 

da geração pela biomassa à rede no período supracitado e um crescimento de 13% entre janeiro e abril de 2019 e 
2020. Estima-se que essa energia renovável de 3.030 MWh tenha evitado a emissão de mais de 1 milhão de 
toneladas de CO2, marca que somente seria atingida com o cultivo de 7,2 milhões de árvores nativas ao longo de 
20 anos.   
 

5. Em capacidade instalada de geração, atualmente outorgada pela ANEEL, o Brasil detém 174.564 MW. A biomassa 
em geral representa 9% da matriz elétrica brasileira, com 15.320 MW instalados, ocupando a 4ª posição na matriz, 
atrás das fontes hídrica, eólica e gás natural. Apenas o setor sucroenergético detém 11.709 MW, superando a 
capacidade instalada na usina Belo Monte (que é 11.233 MW), representando em torno de 7% da potência 
outorgada no Brasil e 76% da fonte biomassa em geral. 

 
 
A GERAÇÃO DE BIOELETRICIDADE EM GERAL PARA A REDE (JANEIRO A MAIO) 
 
A oferta de bioeletricidade em geral (que inclui as diversas biomassas) para o Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 
7.757 GWh de janeiro a maio deste ano, representando um aumento de 9% em relação a igual período em 2019, 
conforme levantamento da UNICA, a partir de dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
 

 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020). 1 Gigawatt hora (GWh) equivale a 1.000 Megawatt hora (MWh). 

 
A figura abaixo mostra que os meses de abril e maio de 2020 representam sozinhos quase 70% do total da geração de 
bioeletricidade para a rede de janeiro a abril de 2020, mostrando a relevância do início da safra canavieira na Região 
Centro-Sul, tradicionalmente no início de abril de cada ano. A geração de energia elétrica pelo setor sucroenergético, 
para a rede nacional, costuma representar mais de 80% da geração anual pela bioeletricidade em geral. 
 

Janeiro a maio de 2020 7.756.670

Janeiro a maio de 2019 7.143.030

Variação (GWh) 613.640

Variação (%) 9%

Geração de bioeletricidade para a rede (MWh)



 

 
Bioeletricidade ofertada para a rede, janeiro a maio de 2019 e 2020 (MWh) 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020).   

 
O PREDOMÍNIO DA PRODUÇÃO DE BIOELETRICIDADE NA REGIÃO CENTRO-SUL (JANEIRO A ABRIL) 
  
De janeiro a abril deste ano, conforme figura a seguir, 82% do total da geração pela fonte bioeletricidade em geral para 
a rede esteve concentrada em apenas cinco Estados da Federação: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná 
e Goiás. Todos estes Estados ficam na chamada Região Centro-Sul sucroenergética.  
  

 
 

Bioeletricidade para a rede, por Estado, janeiro a abril de 2019 e 2020 (MWh e % do total) 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020).   

 

Esse volume de geração pela 
bioeletricidade de 7.757 GWh foi 

equivalente a ter atendido 13% do 
consumo total de energia elétrica do 
Estado de São Paulo, no período de 

janeiro a maio deste ano. 
 

 
O Estado que mais gerou bioeletricidade 

para a rede foi São Paulo, responsável por 
34% do total de geração de janeiro a abril de 
2020. Somente a geração de bioeletricidade 

para a rede, pelo ESP (1.591 GWh), seria 
equivalente a atender ao consumo de 
energia elétrica de 823 mil unidades 
residenciais durante o ano inteiro. 

 
 

 



 

 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020). 

 
A DESTINAÇÃO DA BIOELETRICIDADE EM GERAL (JANEIRO A ABRIL) 
 
Entre janeiro e abril deste ano, 71% da produção de bioeletricidade em geral para a rede teve como destinação o 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o Mercado de Curto Prazo (MCP), conforme figura a seguir. 
 

 
Bioeletricidade para a rede, por Ambiente de Comercialização, janeiro a abril de 2020 (MWh e % do total) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020).   

 

2020 2019 MWh %

SP 1.590.687 1.284.550 306.137 24%

MS 907.048 1.054.316 -147.268 -14%

MG 549.250 476.232 73.018 15%

PR 442.678 393.091 49.587 13%

GO 359.014 282.571 76.443 27%

BA 238.823 202.775 36.048 18%

MT 84.933 49.923 35.010 70%

PE 80.280 50.083 30.197 60%

RS 77.391 62.593 14.799 24%

MA 59.223 60.152 -930 -2%

AL 48.791 60.905 -12.114 -20%

PB 46.434 5.498 40.935 744%

SC 45.418 51.188 -5.770 -11%

RJ 37.665 69 37.597 54884%

ES 34.546 34.430 116 0%

RN 30.597 17.343 13.254 76%

SE 27.801 17.438 10.364 59%

PA 15.854 17.477 -1.623 -9%

TO 10.527 7.253 3.274 45%

RO 16 16  

PI  

Total 4.686.975 4.127.886 559.089 14%

Janeiro a abril Variação anual
Estado

Geração de bioeletricidade para a rede, por Estado, jan-abr (MWh)



 

 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020).   

 
O PREDOMÍNIO DA BIOELETRICIDADE SUCROENERGÉTICA NA GERAÇÃO (JANEIRO A ABRIL) 
 
De janeiro a abril deste ano, a produção de bioeletricidade em geral, para a rede elétrica, atingiu 4.692 GWh, 
representando um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.  Esse volume inclui a geração de 
energia elétrica para a rede pelos diversos tipos de biomassa, sendo que a biomassa da cana-de-açúcar representou 65% 
do montante de geração de energia pela biomassa à rede no período supracitado, conforme figura abaixo.   
 

 
Bioeletricidade para a rede, por tipo de biomassa, janeiro a abril de 2020 (MWh e % do total) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020). 

 

 
Elaboração: UNICA (2020), a partir de CCEE (2020).   

 
A geração pelo setor sucroenergético predomina no período seco e crítico do setor elétrico brasileiro: até abril, a 
bioeletricidade ofertada para a rede, pelo setor sucroenergético, foi 3.030 GWh (crescimento de 13% entre janeiro e 
abril de 2019 e 2020). Trata-se de uma geração equivalente a ter poupado 2% da energia armazenada sob a forma de água 
nos reservatórios das hidrelétricas do submercado Sudeste/Centro-Oeste, por conta da maior previsibilidade e 
disponibilidade da bioeletricidade justamente no período seco e crítico para o setor elétrico brasileiro.   
 
A CAPACIDADE INSTALADA E A FONTE BIOMASSA 

 
A capacidade instalada, atualmente outorgada no país pela ANEEL, é de 174.564 MW. A fonte biomassa em geral (que 
inclui as diversas biomassas) representa 9% da potência outorgada na matriz elétrica do Brasil, com 15.320 MW 
instalados, ocupando a 4ª posição na matriz, atrás das fontes hídrica, eólica e gás natural. 
 

2020 2019 MWh %

ACR - Leilões e Proinfa 1.354.077 1.239.922 114.154 9%

ACL e MCP 3.338.931 2.887.964 450.967 16%

Total 4.693.008                      4.127.886                           565.121                            14%

Geração de bioeletricidade para a rede, por ambiente comercial, jan-abr (MWh)

Janeiro a abril Variação anualAmbiente de 

comercialização

Ano Bagaço de cana Licor negro Biogás Demais biomassas Total

2020 3.030.216                                  1.047.194                      331.147                               283.255                            4.691.812                      

2019 2.672.648                                  928.418                         256.065                               270.754                            4.127.886                      

Variação (MWh) 357.568 118.776 75.081 12.501 563.926

Variação (%) 13% 13% 29% 5% 14%

Geração de bioeletricidade para a rede, por tipo de biomassa, jan-abr (MWh)



 

 
Capacidade instalada de geração, por combustível, Brasil, junho de 2020 (MW e %) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de ANEEL (2020). 

 
A biomassa chegou a representar 32% do crescimento anual da capacidade instalada no país (em 2010). Em 2020, a 
biomassa já instalou 91 MW novos e deve instalar mais 325 MW até dezembro, totalizando 416 MW de acréscimo à 
matriz elétrica em 2020 (8,9% do total previsto a instalar por todas as fontes no país). 

 

 
Acréscimo anual de capacidade instalada pela biomassa, Brasil, 2005-2024 (MW) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de ANEEL (2020). 
*2020 a 2024: previsão, incluindo projetos com restrição para entrada em operação. 

 
A CAPACIDADE INSTALADA PELO SETOR SUCROENERGÉTICO 
 
Com referência à bioeletricidade da cana, o setor sucroenergético detém hoje 11.709 MW, superando a capacidade 
instalada na usina Belo Monte, representando em torno de 7% da potência outorgada no Brasil e 76% da fonte 
biomassa em geral. 
 



 

 
Potência outorgada, fonte biomassa - em operação comercial (MW) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de ANEEL (2020). 

 
Somente cinco Estados detêm quase 90% da capacidade instalada pela fonte biomassa no setor sucroenergético: São 
Paulo detém 51%, seguido por Goiás (12%), Minas Gerais (12%), Mato Grosso do Sul (9%) e Paraná (4%). Esta 
distribuição é retrato da distribuição de moagem de cana-de-açúcar no país, que na safra 2019/2020 teve o seguinte 
ranking para os cinco primeiros Estados produtores: São Paulo (53%), Goiás (12%), Minas Gerais (11%), Mato Grosso do 
Sul (7%) e Paraná (5%). 
 

 
Potência outorgada, fonte biomassa derivada cana-de-açúcar - em operação comercial (MW) 

Elaboração: UNICA (2020), a partir de ANEEL (2020). 

 
 

O presente material tem objetivo meramente informativo e pode ser obtido gratuitamente  
no site www.unica.com.br 

A UNICA procura garantir a precisão e confiabilidade dos dados e informações divulgadas. 
A entidade não se responsabiliza, em qualquer tempo, sob qualquer condição e hipótese, por qualquer decisão 

baseada no conteúdo publicado neste Boletim. 
A reprodução parcial ou integral é permitida desde que a UNICA seja citada como fonte. 


