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Leilão faz com que Brasil aumente sua capacidade em
bioeletricidade
Da redação

Com esses acréscimos, a capacidade instalada total do Brasil é de 132.886 MW e as termelétricas à biomassa da cana participam com
9.155 MW

Com a liberação para operação comercial de 190 MW de quatro termelétricas movidas a biomassa de cana-de-açúcar

nos meses de agosto e setembro, a bioeletricidade atingiu um crescimento de 1.023 MW na matriz elétrica brasileira. A

expectativa, segundo a Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica, é chegar ao fim deste ano com mais de 1.200 MW

de acréscimo na capacidade instalada advinda da bioeletricidade da cana, um aumento anual só inferior ao ano de

2010, quando essa fonte cresceu em 1.750 MW.

Entre setembro de 2012 e agosto de 2013, a Aneel liberou unidades geradoras das seguintes termelétricas movidas à

biomassa da cana: UTE Pedro Afonso - Bunge, localizada em Pedro Afonso - TO (80 MW), UTE Vertente - Guarani, em

Guaraci - SP (25 MW), UTE Pioneiros II - Santa Adélia, em Sud Menucci - SP (35 MW) e a UTE Bio Coopcana, em São

Carlos do Ivaí - PR (50 MW).

Com esses acréscimos, a capacidade instalada total do Brasil é de 132.886 MW e as termelétricas à biomassa da

cana participam com 9.155 MW (7% do total), ocupando a terceira posição da matriz elétrica brasileira, atrás apenas das

usinas hidrelétricas e a gás natural.
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Cosan ajudará Copersucar depois de incêndio
Incidente destruiu 180 mil toneladas de açúcar da Copersucar
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Queda na demanda de matéria-prima para produção de etanol americano
O USDA — Departamento de Agricultura dos EUA fez uma projeção de queda na demanda de milho utilizado
para produção de etanol no país

Preço do etanol segue oscilando entre Estados
De acordo com dados da ANP -Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis os preços do
etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 14 Estados e no Distrito Federal, subiram em 10 e ficaram
estáveis em Pernambuco e no Rio Grande do Sul em um período de um mês

Cresce as importações de biodiesel na China, mas especialistas alertam para sistema
desonesto
Na China, os novos incentivos fiscais têm impulsionado a demanda por importações de biodiesel que estão
em torno de 300 mil toneladas por mês, em comparação com apenas 500 mil toneladas entre janeiro e
junho deste ano
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