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GTa~só muito excepcionalmente a
iniciativa privada tomará interesse
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e seus custos ~OC:!Úf imnlícitos
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Na produção de açúcar e do álcool
está implícita s produção de muitos
milhões de toneladas de bagaço,
além de muitos outros milhões de
toneladas de palha. Estudos feitas
pela Universidade de Princeton, lIOS
Estados Unidos, estimam a :;!gnificaçáo energrtíca desse matertal,
com os meios hodiernarnente disconíveis,
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kwh =rnais de 40% de nossa atual
produçâo de energia elétrica.
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Partindo dessas premissas, a por- í
ta P,:lr8 a priv3tiwção do serviço de
eletricidade estará nk~rtn. Ao Esta·
do caberá começar nor uma tarifa ,
realista da sua prépria p"ooução!
hidrelétrica íncremcntnl,!y..:ra .a i
compra dos excedentes de eletrici- ~
dade e de V8l1Q!" dos usineiros: em
segundo lugar, deverá oferecer aos
usineíros
Interessados no negócio.
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