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EVENTOS
EXPOPCH

Exposição de Equipamentos, Tecnologias e Serviços para
Projeto, Implantação e Operação de PCH
05 e 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009
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CLAGTEE 2009

Latin-American Congress on Electricity Generation
ansmission

18 a 22 de Outubro de 2009
Ubatuba – SP
Mais informações: www.feg.unesp.br/clagtee/

NOTÍCIAS
ENERGIA EÓLICA

Mapeamento de Potencial Eólico do Estado de Alagoas com
utilização de técnicas de modelamento mesoescala
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 31 (Mai – Jun/09)



Em 23 de abril de 2006, foi assinado o Convênio ECV 156 A entre a Eletrobrás e o Instituto de Tecnologias para o Desenvolvimento
(LACTEC) para elaborar o trabalho “Atlas Eólico e a Disseminação da Tecnologia Eólica no Estado de Alagoas”. Posteriormente, a
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) passou a fazer parte do convênio com o objetivo de realizar o mapeamento do potencial eólico do
Estado tendo como produtos o Atlas [1] e o Mapa [2] Eólicos, instrumentos indispensáveis ao planejamento estratégico do uso dos recursos
energéticos pelo Governo do Estado e pela Companhia Energética de Alagoas (CEAL), para alavancar a sustentabilidade energética e o
desenvolvimento local, possibilitando a atração de investimentos e a expansão da oferta de energia a partir do recurso energético natural
renovável a ser revelado.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br:80/revista_online/ver_revista.php?id_revista=31&largura=1024&altura=768

ENERGIA

Latin America: Revolution that killed the fabled golden goose
Fonte: Financial Times (26/05/09)

As Venezuela troops this month seized the assets of oil service contractor, the fable of the goose that laid the golden eggs again made the
rounds of conversations among oil executives.
Leia mais: http://www.ft.com:80/cms/s/33d1bef8-48c5-11de-8870-00144feabdc0.html

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Brasil, G8 e UE firmam acordo sobre eficiência energética
Fonte: Folha Online (28/05/09)

Os países do G8, a União Europeia (UE) e as grandes potências emergentes - como Brasil, China e México - firmaram, em Roma, um
acordo para troca de informação e experiência em matéria de eficiência energética. O acordo foi assinado no começo desta semana.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u573396.shtml

GÁS NATURAL

Aumento da oferta de gás estimula cogeração em São Paulo
Fonte: Canal Energia (28/05/09)



O aumento da oferta de gás natural nos próximos três anos criará oportunidades de negócios na área de cogeração no estado de São
Paulo. A expectativa é que o consumo no estado atinja 30,1 milhões de metros cúbicos por dia, sendo 20,5 milhões de m³/dia ficarão com
Comgas e grandes consumidores. As térmicas devem consumir 3,9 milhões de m³/dia e as refinarias da Petrobras, 5,7 milhões de m³/dia.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br:80/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=71752

GÁS E PETRÓLEO

Queda nos investimentos em gás e petróleo ameaça a oferta
futura
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (29/05/09)

Os investimentos em produção de petróleo e gás natural estão "despencando" devido à recessão, o que abre caminho para grandes altas
no preço desses produtos dentro de três anos, adverte a Agência Internacional de Energia em novo relatório. A agência, com sede em Paris
e
que assessora os principais países consumidores de energia, informa que, nos últimos meses, empresas petrolíferas e investidores
cancelaram ou adiaram indefinidamente investimentos no valor de US$ 170 bilhões, equivalentes a cerca de 2 milhões de barris diários em
abastecimento futuro de petróleo.
Leia mais: http://www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ETIQUETAGEM

Inmetro apresenta primeiros resultados do Programa de
Etiquetagem Veicular
Fonte: Ambiente Brasil (29/05/09)

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro começou a apresentar os primeiros resultados. 31 modelos de carros foram
avaliados, e destes, 24 classificam-se com conceitos que vão de A (mais eficientes) a E (menos eficientes). O objetivo do programa é
estimular a indústria nacional a melhorar a eficiência dos veículos do mesmo jeito que é feito com os fabricantes de eletrodomésticos.
Leia mais: http://www.ambientebrasil.com.br/blogab/?p=567



Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s)
endereço (s) de E-mail (s). Obrigado.


