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EVENTOS

VIII Congresso HABITAR
17 a 19 de Junho de 2009
Centro de Eventos e Negócios de São Paulo – São Paulo – SP
Mais informações: www.aureside.org.br

International Nuclear Atlantic Conference 2009
29 de Setembro a 02 de Outubro de 2009
Centro de Convenções do Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ
Mais Informações: www.inac2009.com.br

SNPTEE

Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica

Campinas, 08 de Junho de 2009. (Número 574)



22 a 25 de Novembro de 2009
Olinda – PE
Mais Informações: www.xxsnptee.com.br

NOTÍCIAS
ETANOL

Crise financeira seca o crédito para o setor
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (07/06/09)

Os problemas financeiros das usinas de açúcar e álcool foram acentuados no segundo semestre do ano passado devido a um conjunto de
fatores -que vão da superprodução de cana- -de-açúcar à crise global, que secou a torneira do crédito. A previsão da Unica, que congrega
produtores do centro-sul do país, é que sejam produzidos na região 550 milhões de toneladas de cana nesta safra, ante 505 milhões na



safra anterior e 431 milhões na de 2007/8. A demanda do mercado, porém, não tem crescido no mesmo ritmo da produção e, na última
safra, sobraram cerca de 35 milhões de toneladas, volume que pode se repetir neste ano, segundo a consultoria Datagro, o que fez o preço
da tonelada cair. Na safra passada, a tonelada custava, em média, R$ 36 -em 2006, custava R$ 52. Outro problema é que o início da safra
deste ano foi marcado pelo baixo preço do álcool nas usinas. O litro, sem impostos, custava, na primeira quinzena de março, R$ 0,68, o
mais baixo valor para o período desde 2004, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP, e bem
distante do R$ 1,23 de 2006, ano do boom do setor. Até o início de maio, 231 usinas tinham iniciado a moagem na atual safra, ante 166 no
mesmo período de 2008. Com esse excedente, o litro do álcool custou nesta semana R$ 0,58 (1,15% menos que na semana anterior), tido
como inviável e abaixo do custo de produção. "É loucura vender álcool a esse preço", afirmou João Sampaio, secretário de Estado da
Agricultura e Abastecimento. A moagem atingiu, até 1º de maio, 43,2 milhões de toneladas, ante 21,4 milhões na safra passada. Novo
levantamento deve ser divulgado na próxima semana. A crise, que deixou muitas usinas sem capital de giro, causou, ainda, o adiamento de
projetos de novas unidades. Das 23 com inauguração prevista para esta safra, nenhuma tinha começado a moagem até o início de maio.
Em Ribeirão Preto, principal polo produtor, a usina Albertina está em processo de recuperação judicial; a Santelisa Vale vendeu 40% dos
ativos. A Unica afirma que, com a aceleração da safra desde meados de maio, a expectativa é que novos financiamentos sejam obtidos,
"reduzindo a necessidade de venda". A "esperança" dos usineiros é que os embarques de açúcar cresçam devido ao déficit mundial,
causado por quebras da safra (como na Índia). Neste ano, espera-se que 42,1% da cana vire açúcar, ante 39,5% na safra passada.

ENERGIA SOLAR

Algas em painel solar
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 159 (Mai/09)

Usar algas marinhas microscópicas em painéis solares pode ser uma maneira mais eficiente de produzir energia elétrica a partir da energia
do sol. A novidade é de um grupo de engenheiros das universidades estaduais de Oregon e de Portland, nos Estado Unidos. Eles utilizaram
algas da família das diatomáceas que são unicelulares e fazem parte do plâncton dos oceanos, servindo de alimento para outros seres
marinhos. Os pesquisadores aproveitaram a carapaça dessas algas que é muito pequena e muito rígida, além de se capaz de aprisionar os
fótons de luz. Na montagem da célula solar, o material orgânico da alga é removido e a carapaça é preenchida com nanopartículas de
dióxido de titânio, material usado num tipo de painel solar chamado de dye-sensitized solar cells, ou célula solar sensibilizada com corante.
O uso da alga pode potencializar em até três vezes a produção de energia elétrica e tornar a célula do tipo dye um pouco mais cara.

ENERGIA

Biografia do novo modelo
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 31 (Mai-Jun/09)



Representantes dos diversos segmentos de energia elétrica comemoram a estabilidade do novo modelo do setor, ao analisar os cinco anos
do marco regulatório. Entretanto, apesar da constância das novas regras darem segurança aos investidores, existem vazios regulatórios a
serem resolvido.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br:80/revista_online/ver_revista.php?id_revista=31&largura=1024&altura=768

ENERGIA

Emae estuda geração de energia a partir do lixo
Fonte: Canal Energia (05/06/09)

Brasil tem potencial teórico de 5 mil MW a partir da queima de resíduos sólidos, segundo Antonio Bolognesi.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=71913

CARBONO

Combater desmatamento é mais eficiente que sequestro de
carbono
Fonte: Ambiente Brasil (05/06/09)

Uma nova pesquisa do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) revelou o que alguns ambientalistas já vinham dizendo por
algum tempo: Parar com o desmatamento, restaurar áreas e solos orgânicos e praticar técnicas agrícolas mais sustentáveis, são maneiras
mais promissórias de se combater as mudanças climáticas. Isso sem contar que também são mais baratas do que investir bilhões de
dólares em seqüestro de carbono e no armazenamento em usinas de energia.
Leia mais: http://blog.ambientebrasil.com.br/?p=616
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