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EVENTOS

Campinas, 13 de Novembro de 2009. (Número 630)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Fórum Competição na Indústria de Energia - Mecanismos e
Estratégias de Marketing
19 de Novembro de 2009
Das 13h30 às 17h30
Auditório da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: http://www.marketingenergetico.com.br/site/

Seminário Agroenergia e Agricultura Familiar
25 de Novembro de 2009
UNESP – Jaboticabal - SP
Mais informações: (16) 3209 2634

Seminário Nacional de Eficiência Energética e Saneamento
Ambiental
01 e 02 de Dezembro de 2009
Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: Anexo



NOTÍCIAS
ÁLCOOL

Álcool é mais vantajoso em 16 Estados e no Distrito Federal;
saiba como economizar
Fonte: Último Segundo (06/11/09)

Abastecer com álcool ou gasolina tem sido uma dúvida recorrente entre os donos de carros bicombustíveis, nos últimos meses. Só em
outubro, os motoristas que utilizam o etanol tiveram de arcar com o aumento médio de 4,5% no preço do litro do combustível, segundo
levantamento do Ticket Car, produto de gestão de despesas de veículos. Em São Paulo, o preço do etanol disparou e atingiu o maior nível
desde 2006 no Estado: R$ 1,501, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Leia mais:
http://ultimosegundo.ig.com.br:80/economia/2009/11/06/alcool+e+mais+vantajoso+em+16+estados+e+no+distrito+federal+saiba+como+economizar++9032095.html

CARRO ELÉTRICO

Carro elétrico vai contribuir, mas substituição levará décadas,
diz ONG
Fonte: Folha Online (11/11/09)

Os carros elétricos vão contribuir para a redução das emissões de CO2 no mundo, mas isto vai levar tempo e os desafios a serem
Superados podem desacelerar sua produção, advertiu a organização "Transportes e Meio Ambiente" em um relatório publicado
nesta quarta-feira (11).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/ambiente/ult10007u650890.shtml



ETANOL

Produção de etanol no Brasil cai também em 2010, prevê AIE
Fonte: Valor Online (12/11/09)

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu as projeções para a produção de etanol no Brasil este ano e em 2010, ao mesmo
tempo que apontou melhoras na margem de lucro dos produtores nos Estados Unidos e na Europa.
Leia mais: http://www.valoronline.com.br/?online/legislacao_&_tributos/196/5920919/producao-de-etanol-no-brasil-cai-tambem-em-2010,-preve-aie#ixzz0Wjj4t6Y7

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Tímido projeto de lei climática de Obama vira pretexto para fiasco
em Copenhague
Fonte: G1 (12/11/09)

Texto foi aprovado há quase 5 meses na Câmara por 7 votos de diferença.
Em debate no Senado, é muito difícil que seja aprovado até dezembro.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Ciencia/0,,MUL1375018-5603,00-
TIMIDO+PROJETO+DE+LEI+CLIMATICA+DE+OBAMA+VIRA+PRETEXTO+PARA+FIASCO+EM+COPEN.html

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Base sólida
Fonte: Agência FAPESP (13/11/09)

Tão logo os governos começaram a se preocupar com as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e as mudanças climáticas globais, o etan
açúcar se mostrou um bom candidato para substituir parcialmente a gasolina e outros derivados do petróleo. Entretanto, antes de se pensar em
combustível em larga escala, diversas dúvidas foram levantadas no cenário internacional a respeito da real sustentabilidade do etanol brasileir
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11351/divulgacao-cientifica/base-solida.htm



APAGÃO

Blecaute
Fonte: Folha de S. Paulo (13/11/09)
Tendências e Debates

Luiz Pinguelli Rosa - diretor da Coppe-UFRJ e secretário do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.
Foi presidente da Eletrobrás (2003-04).

Não há sistema tecnológico sem falhas.
Mas o sistema interligado é inteligente, pois otimiza o uso da geração hidrelétrica.

Ainda pairam algumas dúvidas sobre o blecaute que atingiu vários Estados brasileiros, mais drasticamente São Paulo e Rio de Janeiro.
É preciso esclarecer, porém, que o ocorrido na terça-feira foi totalmente diferente do chamado apagão de 2001, quando o governo decretou
um racionamento obrigatório de energia elétrica para toda a população, sob pena de desligamento de residência ou empresa por alguns
dias caso não fosse cumprido o corte no consumo.
Naquela ocasião, havia falta de energia para atender a demanda, pois esta vinha crescendo mais rapidamente do que a capacidade
instalada no país. Enquanto houve chuvas suficientes para a geração hidrelétrica, o sistema funcionou e o problema foi adiado. Quando as
chuvas se reduziram, os reservatórios estavam vazios e faltou energia no sistema.
Alertei o então presidente Fernando Henrique Cardoso por uma carta, como coordenador do Instituto Virtual da Coppe/UFRJ, e cheguei a
conversar com José Jorge, à época ministro de Minas e Energia.
Naquele caso, houve falta de investimento. As estatais elétricas, a começar pela Eletrobrás, reduziram seus investimentos, pois aguardavam
a privatização. Já as empresas privatizadas, a maioria delas distribuidoras nos Estados, pouco investiram.
O problema da última terça-feira tem mais semelhança com o blecaute de 1999, que também desligou São Paulo e muitas outras cidades,
algumas por muito mais horas do que o recente incidente. Aquele problema se originou em uma subestação de transformadores em
Bauru (SP), causado por uma sobretensão elétrica supostamente devida a um raio que atingiu a linha de transmissão a muitos quilômetros
de distância e se propagou até a subestação - que deveria estar protegida. Como não estava, o sistema falhou.
O que ocorreu nesta semana foi a interrupção de três linhas que trazem a energia de Itaipu ao Sudeste, acarretando o desligamento de todas



as turbinas da usina e causando o desligamento de várias outras linhas em cascata. Daí a propagação do blecaute ter atingido tantas
cidades. O efeito é como uma série de pedras de dominó que caem uma por cima da outra.
O desligamento das linhas em sobretensão é correto, pois as protege e evita danos a equipamentos e perdas de transformadores por
sobrecarga. Portanto, o desligamento automático das linhas de transmissão é inevitável em certos casos críticos como o de agora.
Os efeitos seriam muito piores se o desligamento não ocorresse.
No entanto, algumas questões ainda precisam ser respondidas. A primeira delas é o que causou a sobrecarga. Uma hipótese aventada é
que raios tenham causado tudo isso. Três linhas sofreram colapso, embora todas sejam protegidas por para-raios, que são fios paralelos ao
longo das linhas.
Talvez uma delas tenha sido atingida, a sobretensão tenha se propagado indevidamente para dentro da subestação em que as outras
também tenham sido afetadas. É uma hipótese.
Como evitar a repetição de blecautes? Não há sistema tecnológico com 0% de falhas. O que pode ser feito é minimizá-las, tanto na
frequência de ocorrências desse tipo como na gravidade delas.
Eliminar o uso da transmissão de longa distância seria uma bobagem, pois o Brasil é uma Arábia Saudita hidrelétrica. Integrando em um
longo tempo a energia que se pode obter do potencial hidrelétrico brasileiro, o resultado é maior que a energia do petróleo do pré-sal.
O sistema interligado é inteligente, pois otimiza o uso da geração hidrelétrica, complementada por outras fontes.
Uma proposta que tem sido recentemente estudada em todo o mundo é o de redes elétricas inteligentes, ou seja, fazer uma gestão melhor
das redes para diminuir incertezas, evitar problemas de pico de tensão e falhas, com um sistema de controle ponto a ponto ao longo das
redes. Nos Estados Unidos, Nova York sofreu um blecaute em 2003 que, sob certos aspectos, foi mais grave.
Há poucos meses, o professor Pravin Varaiya, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, esteve no Programa de Planejamento
Energético da Coppe para participar de um seminário sobre essas redes inteligentes de energia elétrica. Mas os estudos ainda precisam
avançar, inclusive para prevenir vulnerabilidades como o acesso indevido à rede por hackers.
O que se mostrou vulnerável aqui no nosso caso foi a enorme extensão da área atingida e a grande população que sofreu as consequências,
pois não se conseguiu ilhar a propagação do efeito para circunscrever suas consequências a uma região menor. É necessário apurar os
fatos para corrigir as falhas e aperfeiçoar o sistema.

Inpe não detectou raio perto de linha
Fonte: Estadão Online (12/11/09)

As chances de um raio ter causado o apagão são "mínimas", segundo especialistas do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Embora houvesse uma tempestade passando sobre a região de Itaberá no momento do
blecaute - por volta das 22h15 de terça-feira - nenhuma descarga elétrica foi detectada próxima às linhas de transmissão.



Leia mais: http://www.estadao.com.br:80/estadaodehoje/20091112/not_imp465216,0.php

Onde procurar as causas do apagão - 1
Fonte: Portal Exame (12/11/09)

Quem quiser entender como e por quê o apagão da noite de segunda-feira aconteceu deve esquecer a história do "evento climático inédito
na história deste país". E também pode deixar de lado a história do transformador danificado por um raio.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/blogs/esquerdadireitaecentro/20091112_listar_dia.shtml?permalink=208276

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.


