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EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010

Campinas, 30 de Outubro de 2009. (Número 625)



InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

7ª Conferência Brazil Energy and Power
02 de Novembro de 2009
Westin Oaks Hotel - Houston Texas – Estados Unidos
Mais informações:
http://www.canalenergia.com.br/linkto.asp?countn=Eventos&lnkRemoto=http://www.amchamrio.com.br/mail/flyer/2009/1159_02.11_BEP
-mail&utm_content=Link0&utm_campaign=Ampla_N_BEP_7

SIMPÓSIO

Energia e Meio Ambiente – Tecnologias e Boas Práticas
18 de Novembro de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.energiaemeioambiente.tmp.br:80/

NOTÍCIAS
ENTREVISTA

O potencial de economia de energia no Brasil
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Set/09)

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco) relata o potencial e as iniciativas que est
consumo de energia no País.



Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=204&id_revista=204&altura=768&largura=1024

ALCOOLDUTO

Obra começa em 2010
Fonte: Canal – Jornal da Bioenergia – Ano 4 – Número 37 (Set/09)

A Uniduto Logística S.A. anunciou o início da construção de um duto para etanol em julho do próximo ano. Com extensão de 618 quilômetros e c
de litros do biocombustível por ano, o projeto prevê a construção de três centros coletores que cruzarão o Estado de São Paulo pelo interior até o
o maior volume de exportação.
Leia mais: http://e-commerce.cultura.com.br/shopping/lojas/1469/html/downloads/CANAL_37_EDICAO.pdf

APAGÃO

Brasil está a salvo de um novo apagão elétrico, segundo Dilma
Fonte: G1 (29/10/09)

Para ministra, investimentos do governo em estrutura geram a certeza.
'Todas obras (PAC) que temos compromisso, cumprimos decisões', disse.
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1359564-5601,00-BRASIL+ESTA+A+SALVO+DE+UM+NOVO+APAGAO+ELETRICO+SE

CO2

Corte de 20% de CO2 é enrolação climática
Fonte: Folha de S. Paulo (30/10/09)
Por Claudio Ângelo

O governo se prepara para definir, na próxima terça-feira, a meta de redução de emissões que o Brasil levará à conferência sobre mudança do c
Caso opte pela proposta de "consenso", de oferecer como compromisso brasileiro apenas a redução do desmatamento na Amazônia, o presiden
abdicando do papel de liderança que diz querer ter, como também cometendo um ato de enrolação climática.
Lula precisa decidir entre duas propostas atualmente na mesa. Uma vem do Ministério do Meio Ambiente, que quer que o Brasil faça um desvio d



devolvendo-as aos níveis de 1990.
A outra, puxada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e defendida pelo Itamaraty, postula que o Brasil coloque na mesa apenas a proposta de
2020. Na prática, isso representaria um desvio de 20% em relação ao cenário tendencial de CO2.

A vida continua
Reduzir o desmatamento é um bom começo. Hoje, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente e de um estudo do grupo de Carlos Cerri, da
emissões. Uma redução de 80% do desmatamento amazônico (que já não é fácil de cumprir) teria um efeito imediato considerável sobre a trajetó
O diabo é que o mundo não acaba em 2020. E as emissões brasileiras nos setores realmente atrelados ao PIB continuarão crescendo após 2020
anos.
O desmatamento na Amazônia é, quase todo, produto de crime. Não está atrelado ao crescimento econômico. À exceção da queda quase consis
trajetória definida. Como qualquer crime, varia em função de estímulo (ou omissão) oficial e repressão. Nesse sentido, é quase um "ruído", que m

Benefício anulado
Já os setores agropecuário e energético só fazem crescer. Segundo Cerri, a alta desde 1990 foi de 65% nas emissões decorrentes da queima de
agropecuária. Tudo acima do PIB e bem acima da média mundial de crescimento de emissões, 28%.
Se mantido nesse ritmo, o crescimento das emissões desses setores anularia já em 2030 o benefício obtido pela redução do desmatamento. Em
é o que se espera que aconteça com as emissões do mundo todo-, o Brasil teria um declínio e uma alta.
Isso é ruim não só por colocar o Brasil na contramão do esforço global, mas também porque o custo de cortes futuros só faz aumentar.
A Indonésia, cujas emissões são ainda maiores que as do Brasil, ofereceu uma proposta mais ousada: 26% de corte incondicional, 41% condicio
Uma coisa é o Ministério da Ciência e Tecnologia se opor por razões técnicas aos cálculos feitos pela equipe do ministro Carlos Minc, do Meio A
próprio MCT. Outra coisa é jogar fora o proverbial bebê com a água do banho e aferrar-se a um compromisso que tem cara de ambicioso, mas q
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