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Além dos postos de combustíveis,
outro segmento deve ganhar força
dentro da Cosan. A Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel)
acaba de autorizar a empresa Bar-
ra Bioenergia, sua controlada, a
produzir eletricidade por meio da
implantação e exploração da usi-
na termoelétrica (UTE) Univa-
lem Bioenergia, localizada no
município paulista de Valparaí-
so. A unidade possui 42 mega-
watts (MW) de capacidade ins-
talada e utiliza bagaço de cana-
de-açúcar como combustível.

Com a ratificação, o empreen-
dimento se une a 30 centrais de

cogeração que entrarão em ope-
ração em 2010, segundo levanta-
mento da Associação da Indústria
de Cogeração de Energia (Cogen).
Juntas, essas usinas estão autori-
zadas a produzir 2,5 mil MWh.

A energia gerada em Valpa-
raíso será utilizada para a Cosan
honrar seus compromissos com
a CPFL, firmados em 1998. Nes-
se mesmo ano, a venda em con-
trato de energia pela companhia
superou 125 mil MWh. Em
2009, a cogeração aparece pela
primeira vez de forma indepen-
dente no balanço da Cosan, in-
dicando que a área começa a re-
presentar uma nova fonte de re-
ceita. Procurada, a Cosan não
atendeu à reportagem.

Usina São João
A expansão do segmento ener-
gético dentro do negócio su-
croalcooleiro não é exclusivida-
de da Cosan. Para Narciso
Bertholdi, diretor comercial de
novos negócios da Usina São
João, a nova estrutura de co-
mercialização de energia no
Brasil levou para dentro das
unidades produtoras um novo
modelo de negócio. “Antes de
2005 a estrutura de energia es-
tava represada. Com o redese-
nho da matriz nacional o seg-
mento está se tornando impor-
tante dentro da receita do setor
sucroalcooleiro”, diz.

O grupo São João tem um fluxo
de caixa de R$ 26 milhões gerado

com a comercialização de energia
e, em cinco anos, estima avançar
essa receita para R$ 150 milhões.

A usina que a empresa está
construindo na cidade de Quiri-
nópólis, em Goiás, já conta com
dois geradores de 40 MW cada.
“Dependendo do retorno do
mercado podemos dobrar essa
capacidade”, avisa Bertholdi.
Segundo o executivo, a partir de
novembro a usina São Francis-
co, também em Goiás, terá sua
capacidade de venda ampliada
em 50%. Na Usina São João, no
estado de São Paulo, também
está sendo feito um estudo para
gerar excedente de energia. A
unidade mais antiga gera ape-
nas para autosuficiencia. ■

ENERGIA

Usina nuclear Angra 1 volta ao sistema
elétrico nacional, após parada programada
A usina nuclear Angra 1, em Angra dos Reis (RJ) foi reintegrada
ao Sistema Interligado Nacional (SIN) às 1h04 de ontem. A parada
aconteceu no dia 3 de abril para que fosse realizada manutenção
corretiva no sistema de óleo de selagem do gerador elétrico principal.
O serviço foi realizado na parte convencional da usina, sem contato
com radioatividade, informou a assessoria da Eletronuclear.

AVIAÇÃO 1

Volume de passageiros transportados
pela Lufthansa cresce 9,8% em março
Para a aérea, recentes aquisições e resultados da recuperação econômica
ajudaram a elevar o número de assentos ocupados. Em 2009, a Lufthansa
completou aquisições que incluíram a Austrian Airlines e a bmi. Os pilotos
da Lufthansa disseram em 22 de março que entrariam em greve por
alguns dias a partir de 13 de abril, caminhando para a segunda paralisação
em meses, em uma disputa sobre pagamentos e segurança no trabalho.

Ralph Orlowski/Bloomberg

“Com o redesenho
da matriz nacional,
o segmento está
se tornando
importante dentro
da receita do setor
sucroalcooleiro

Narciso Bertholdi,
diretor comercial de novos

negócios do Grupo USJ

Cosan tem sinal verde para venda
de bioenergia no interior paulista
Novo empreendimento em Valparaíso se une a 30 centrais de cogeração que entrarão em operação em 2010

INICIANTE

Usina de R$ 238,8 mi
entra em operação
em Minas Gerais

Outra usina que também
iniciará sua produção este
ano é a Companhia Energética
de Açúcar e Álcool Vale do
Tejuco Ltda. O empreendimento,
que será instalado na
cidade mineira de Uberaba,
acaba de receber um
financiamento de R$ 10 milhões
do Fundo de Incentivo ao
Desenvolvimento (Findes),
gerido pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico
(Sede) de Minas Gerais.
O agente financeiro do fundo
é o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG).
O valor total da obra está
estimado em R$ 283,8 milhões.
Na primeira etapa, a usina terá
capacidade de moagem de mil
toneladas de cana de açúcar
e produção de 128,2 milhões
de litros de álcool hidratado.
Além da geração de 105,7 mil
MWh de energia elétrica.
Está prevista a geração
de 450 empregos diretos.
A segunda etapa do projeto
está prevista para 2011 e
compreenderá a implantação
de uma fábrica de açúcar,
quando os investimentos deverão
totalizar mais de R$ 536 milhões.

André Penner

A utilização do bagaço da
cana para a geração de
energia começa a se tornar
fonte relevante de
rentabilidade para as usinas

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 36.


	BE1
	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06_TROCA
	P_07
	P_08_TROCA_2
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24

	BE3
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48




