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EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

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

Fórum Brasileiro de Energia
27 a 30 de Abril de 2010
Parque de Eventos – Bento Gonçalves – RS
Mais informações: http://www.institutoventuri.com.br/energia/



NOTÍCIAS

ACORDO CLIMÁTICO

Sobre degelo, Copenhague e neoverdismo
Fonte: Ciência Hoje (20/11/09)
Por: Jean Remy Davée Guimarães

Desanimado com o noticiário ambiental das últimas semanas, Jean-Remy Guimarães explica por que está incrédulo a respeito da reunião
que acontece no mês que vem em busca de um acordo climático
Leia mais: http://cienciahoje.uol.com.br:80/colunas/terra-em-transe/sobre-degelo-copenhague-e-neoverdismo

CLIMATE CHANGE

China Joins U.S. in Pledge of Hard Targets on Emissions
Fonte: The New York Times (26/11/09)
Por Edward Wong e Keith Bradsher

The Chinese government announced Thursday that it had set a target to slow the growth of its greenhouse gas emissions by 2020, a day
after the Obama administration set a provisional target for reducing United States emissions.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/11/27/science/earth/27climate.html?_r=2&ref=global-home

GASODUTO

Petrobras: gasoduto terá capacidade máxima em 2010



Fonte: Veja Online (26/11/09)
Por Kelly Lima

O gasoduto Urucu-Coari-Manaus só vai atingir sua capacidade máxima de transporte, de 5,5 milhões de metros cúbicos, em setembro de
2010. A Petrobras garante que, a partir de amanhã, começará a disponibilizar para as termelétricas 4,1 milhões de metros cúbicos por dia,
entregues de maneira gradativa nos próximos meses, até atingir a capacidade máxima. "Conforme vai aumentando a demanda, cresce a
oferta via este gasoduto. Ele começa com uma capacidade bem menor e vai crescendo na medida em que a carga da ponta aumenta",
afirmou hoje o presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, durante a cerimônia de inauguração do gasoduto em Manaus, com a
presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Leia mais: http://veja.abril.com.br/agencias/ae/economia/detail/2009-11-26-612325.shtml

PETRÓLEO

Organização estudantil ganha prêmio internacional
na área de petróleo
Fonte: Portal Unicamp (26/11/09)
Por Carmo Gallo Netto

Uma sala do Departamento de Engenharia de Petróleo da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp abriga um entusiasmado
e dinâmico grupo de alunos, responsável por impulsionar as atividades de uma organização denominada Capítulo Estudantil SPE Unicamp
(UNICAMP SPE Student Chapter), que constitui um ramo estudantil da Society of Petroleum Engineers (SPE) internacional, sediada em
Houston, nos Estados Unidos. O Capítulo, como o denominam seus membros, acaba de receber o prêmio Outstanding Student Chapter
em reconhecimento à excelência em operações estudantis na America Latina e Caribe na área de engenharia de petróleo, concedido pela
SPE internacional e entregue no último Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE), realizado em Nova Orleans, em outubro, naquele qu
mais importante evento sobre petróleo no mundo. O Capitulo recebeu também da SPE o encargo de selecionar na America Latina e Caribe
trabalhos nos níveis de graduação, mestrado e doutorado, que serão apresentados no próximo International Student Paper Contest, evento
que se realizará durante o ATCE 2010, em Florença, Itália.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/11/27/organizacao-estudantil-ganha-premio-internacional-na-area-de-petroleo



ENERGIA SOLAR

Energia solar se recupera e pode ter um novo boom
Fonte: Carbono Brasil (25/11/09)

Apesar da crise econômica ter prejudicado o setor em 2009, a Alemanha quebrou o recorde de maior capacidade instalada em um único
ano ao atingir a marca dos 3 GW, o que pode indicar uma nova expansão no mercado para os próximos meses.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=723913

ENERGIA ELÉTRICA

Interrupção de energia cresce nos últimos 5 anos
Fonte: Folha de S. Paulo (25/11/09)
Por Samantha Lima

Levantamento mostra que 60% dos usuários têm mais corte de energia em relação a 2004.
Entre as concessionárias que tiveram mais interrupções estão a Light, a Eletropaulo, a CPFL e a Cemig;
empresas culpam quedas de árvores.

Cerca de 60% dos brasileiros atendidos pelas 20 maiores concessionárias do país são obrigados a ficar mais tempo sem luz em relação
a cinco anos atrás. Entre as empresas que elevaram seu tempo de apagão estão as paulistas Eletropaulo, Bandeirante e CPFL, a carioca
Light e a mineira Cemig. Levantamento da Folha a partir de dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) mostra que pelo menos
dez delas tiveram piora no indicador que mostra quanto tempo seus clientes ficam no escuro por ano, o chamado DEC
(Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor). As 20 empresas atendem 53 milhões de clientes (64% do mercado) - as dez com
piora no índice atendem 32 milhões. Maior concessionária em SP, com 5,8 milhões de clientes, a Eletropaulo viu seu indicador subir
de 8 horas sem luz por ano, em 2004, para 11, nos 12 meses fechados em setembro.



Empresa que impôs 23 horas de apagão na região mais rica do Rio entre segunda-feira e ontem, a Light teve a interrupção aumentada
de oito para nove horas. O indicador da Cemig - maior concessionária do país, com 6,5 milhões de clientes- subiu de 11 para 14 horas.
O DEC é um dos indicadores avaliados pela Aneel ao fazer a revisão tarifária, a cada quatro anos. Além disso, empresas com piora
relevante são multadas - a Aneel não informou quantas multou.
Para o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, Nivalde de Castro, a queda no DEC indica que as penas são brandas.
Ele vê outra razão mais grave. "Se há mais blecautes, com certeza investiram menos que o necessário."
O diretor de operações da Eletropaulo, Roberto Di Nardo, diz que a empresa tem enfrentado mais quedas de árvores atualmente.
Além disso, os engarrafamentos têm dificultado a chegada das equipes.
A Cemig também culpou a maior queda de árvores. A Coelba diz que o DEC tem influência de fatores alheios à empresa, como dispersão
dos consumidores e infraestrutura viária. A Light não comentou.
Lobão
Em evento nos Estados Unidos, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou que irá ao Congresso prestar esclarecimentos sobre
o apagão que atingiu 18 Estados - a data está indefinida. Ele disse que até agora tem a convicção de que o apagão foi causado por
fatores climáticos.

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.


