
   
 

   
 

 

Tereos firma parceria inédita com o Grupo Bandeirantes de 

Comunicação para fornecimento de energia limpa 

 
Pelo acordo, a rede de comunicação deve receber 17,4 GWh de energia 

gerada a partir da biomassa de cana-de-açúcar 
 

Olímpia, 31 de agosto de 2021 – Uma das maiores produtoras de energia a partir de 

biomassa no país, a Tereos firmou parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação 

que prevê o fornecimento de até 17,4 GWh pelos próximos cinco anos. Esse volume 

representa uma redução de 4.845 toneladas de CO2 equivalentes no período*.  

Pelo acordo, a Tereos vai suprir 100% das necessidades de energia da principal torre 

de transmissão da Band. A parceria deve começar ainda em agosto e marca mais um 

passo de ambas as empresas no fomento à energia renovável.  

“A busca de soluções cada vez mais sustentáveis faz parte da missão da Tereos e é 

muito gratificante poder contar com parceiros que compartilham dessa mesma visão em 

nossa caminhada. Esse acordo com a Band representa mais uma oportunidade de 

contribuirmos para o fornecimento de energia produzida a partir de fontes limpas e 

renováveis, mitigando o risco ambiental e minimizando a emissão de gases de efeito 

estufa”, afirma Gustavo Leite Segantini, diretor comercial da Tereos. 

“Levar informação, esportes e entretenimento a todo o país utilizando uma forma limpa 

de energia, que não polui o ambiente, traz ainda mais sentido para nosso trabalho de 

informar todos os brasileiros sobre o que acontece em nosso país e no mundo. Para 

nós, é de extrema importância fazer parte de iniciativas que ajudem na preservação do 

meio ambiente e na geração de um presente mais sustentável”, diz Thiago Perrella, 

diretor de Engenharia e Tecnologia do Grupo Bandeirantes de Comunicação.     

A energia a partir da biomassa é gerada pela queima do bagaço, que é um subproduto 

da cana-de-açúcar após a extração do caldo. O vapor gerado nessa queima é 

aproveitado na geração de eletricidade.  

Na safra encerrada em março deste ano, a Tereos gerou 1.740 GWh de energia, 39% 

acima da anterior, sendo que 590 GWh foram utilizados internamente e 1.150 GWh 

foram exportados para o sistema interligado nacional. Essa energia é suficiente para 

atender uma cidade de cerca de 500 mil habitantes, por exemplo, por um ano. 

 

* de acordo com o fator de emissão divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 

Sobre a Tereos 

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e 
desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos 



   
 

   
 

mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a 
sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia 
no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo 
Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de 
beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 48 unidades industriais, operações 
em 18 países e o compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos atende seus clientes 
em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2019/20, o Grupo 
obteve um faturamento de € 4,5 bilhões. 
 

Tereos no Brasil 

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & 

Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a 

Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas 

refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), 

diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho 

e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos 

países. 

Mais informações para a imprensa: 

Jeffrey Group: tereos@jeffreygroup.com  
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