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Em tempos de alerta, em que os níveis dos reservatórios
das hidrelétricas levam os especialistas a aventar o risco
de um racionamento de energia antes de 2010, a bioele-
tricidade vem à tona. Trata-se da energia gerada a partir

da queima do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. A grande
vantagem é que a colheita da gramínea coincide com os meses
de seca em que há baixa nos reservatórios das hi-
drelétricas. "Com as usinas suprindo a necessida-
de energética durante os meses de safra, a

quantidade de água que se acumula-
ria nos reservatórios dos rios seria
o equivalente à vazão de Itaipu fun-
cionando a plena carga", explica Ar-
thur Padovani, consultor que foi o
responsável pela coordenação do
primeiro projeto brasileiro de co-
geração de energia, implantado em
1987, na usina São Francisco, do
grupo Balbo. A explicação vem ao
encontro da fala de Marcos Jank,
presidente da União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (Única). "Se
conseguirmos utilizar 75% do baga-
ço e 50% da palha para gerar ener-

cobre os gastos. Só
uma caldeira de alta
pressão custa R$ 25
milhões. Outro en-
trave é a conexão
com a rede. Do mesmo jeito que há
usinas a 100 metros do sistema, há
outras distantes mais de 40 quilô-
metros. A questão é: quem vai pa-
gar a conexão? Os usineiros querem
que o governo arque com as contas,
já o governo empurra para os usi-
neiros. Para Padovani, o problema
vai além: "o custo não é só de fazer
a ligação, mas a manutenção que é

gia, teremos condições de gerar ele-
tricidade para 15% das necessida-
des do Brasil, o que eqüivaleria em
2015 a uma Itaipu", diz.

Mas para que isso seja possível,
há gargalos a serem resolvidos. O
primeiro é a questão do preço da
bioeletricidade. Nos leilões de ener-
gia, o custo médio por mega-
watt/hora é de R$ 140, valor que
viabiliza projetos de usinas novas
com fácil acesso à rede e sem a ne-
cessidade de trocar as caldeiras.
Mas para usinas antigas e distantes
do sistema elétrico este preço não

extremamente cara". Uma saída,
segundo ele, seria a construção de
centros de recepção, pontos inter-
mediários para aproximar as usinas
do sistema, por parte de empresas
que detêm a concessão da transmis-
são. Mas, por enquanto, trata-se
apenas de uma conjectura, uma vez
que não há aprovação da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). Um terceiro obstáculo é a
necessidade de um novo licencia-
mento ambiental para iniciar a pro-
dução de energia. Neste quesito, o
argumento do setor é que a negocia-
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