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RESUMO

Tem crescido no Brasil a utilização de energia elétrica produzida a partir de fontes energéticas alternativas. Como exemplo, pode-se citar o (re)aproveitamento dos resíduos

industriais, especialmente dos grandes geradores de biomassa na agroindústria do setor sucroalcooleiro. Estes processos sustentáveis têm ganhado relevância, pois, além da

possibilidade de produção da própria energia elétrica, com vistas a tornar a matriz industrial autossuficiente, pode-se comercializar o excedente. De modo que, tal iniciativa pode

contribuir para mitigar os problemas decorrentes de uma crise hídrica-energética no Brasil - atuando como mais uma fonte energética abundante a partir das novas plantas

agroindustriais implantadas no decorrer do século XXI. O objetivo desta pesquisa desta pesquisa é analisar o processo de produção de energia elétrica a partir da biomassa da

cana-de-açúcar. Neste sentido, buscar-se compreender também a logística empregada (tradicional e reversa, que coexistem neste processo). Para isso, além de uma

fundamentação teórica sobre o tema, será averiguado o sistema produtivo das unidades do setor agroindustriais instaladas no município de Frutal-MG. O desenvolvimento da

pesquisa justifica-se pelo fato de que a distribuição e abastecimento de energia elétrica, a partir da cogeração no setor sucroenergético no Brasil e em Minas Gerais passa por um

período de inovação tecnológica, com vistas à comercialização do excedente. Na perspectiva socioeconômica, a pesquisa poderá oferecer subsídios para outros projetos

similares em Frutal-MG e em municípios circunvizinhos. A contribuição destas instalações agroindustriais na oferta de emprego, bem como na arrecadação de impostos, poderá

ser mais bem avaliada em outros trabalhos, que inclusive podem pautar-se em um viés mais crítico para a compreensão dos problemas correlacionados ao meio ambiente,

saúde, educação e segurança.
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