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EVENTOS

Campinas, 04 de Janeiro de 2010. (Número 644)



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

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/

Expo Energia Renovável 2010
18 a 21 de Agosto de 2010
Expo Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.expoenergia.com.br/br/index.php

NOTÍCIAS
AQUECIMENTO GLOBAL

Em discussão, o efeito indireto da mudança do uso da terra



Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº7 (Ago/09)

O setor de energia está no centro dos esforços para a redução das emissões de gases do efeito estufa em todo o mundo. Com o
aquecimento global e as mudanças climáticas, os biocombustíveis ganharam força como opção de energia renovável em substituição aos
combustíveis fósseis e viram crescer sua importância estratégica pela possibilidade de garantir suprimento energético independente do
petróleo. Em defesa do meio ambiente, a Comunidade Européia e os EUA estabeleceram metas de redução para o setor de transportes –
responsável por cerca de 25% das emissões mundiais de CO2, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - , por
meio de leis que exigem, ou aumentam, a participação de combustíveis renováveis em suas frotas. A legislação trouxe à tona um tema que
até então não merecia grande atenção: o efeito indireto da mudança do uso da terra para a produção de biocombustíveis sobre a emissão
de CO2.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB7.pdf

ENERGIA

Discreta transmissão
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 33 (Set-Out/09)

Setor discute as tendências das redes subterrâneas de transmissão no Brasil e avalia as dificuldades enfrentadas para levar os projetos
adiante.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=33&largura=1024&altura=768

LEILÃO

De vento em popa
Fonte: Portal Exame (23/12/09)
Por Roberta Paduan

Há exatos cinco anos, o Brasil inaugurava, de modo cinematográfico, um novo sistema de negociação de energia elétrica. Na ocasião, a



Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma espécie de bolsa privada de negócios designada para realizar as transações do setor,
montou uma operação de segurança máxima para promover o primeiro leilão de energia do país. Os participantes da disputa -- os principais
executivos das empresas de geração -- foram isolados em suítes de um hotel da capital paulista. Antes de ingressar, todos tiveram de
passar por detectores de metal para impedir a entrada de celulares, canetas, alianças ou qualquer objeto que pudesse ocultar transmissores
ou receptores de sons, imagens ou dados. Dentro dos quartos, submetidos a uma varredura minuciosa, apenas mesas, cadeiras,
computadores previamente vistoriados e um telefone que só se conectava com a central de apoio da CCEE. Uma vez na suíte, ninguém
entrava ou saía antes do término do leilão.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0959/economia/vento-popa-521766.html

ENERGIA

Consumo de energia elétrica cresce 11,3% em dezembro no país
Fonte: Folha Online (04/01/10)

O consumo de energia elétrica do Brasil cresceu 11,3% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2008, anunciou nesta quarta-feira o
ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u672998.shtml

GÁS

Petrobras pode vender parte de bloco de gás indiano
Fonte: Estadão Online (04/01/10)

A estatal indiana Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) está em conversas iniciais com a Shell e a BP para repassar a essas empresas a
participação da Petrobras num bloco de gás natural na bacia de Krishna Godavari, de acordo com um alto executivo da ONGC, que não quis
ser identificado. A companhia brasileira, segundo o executivo, estaria planejando vender de volta à ONGC sua participação no bloco.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/economia,petrobras-pode-vender-parte-de-bloco-de-gas-indiano,490198,0.htm



CO2

Sequestro de CO2 encara falta de dinheiro
Fonte: Folha de S. Paulo (04/01/10)

Sem atrair investimento privado, projetos brasileiros testados com sucesso não ganham escala fora das universidades

Para cientistas, ausência de marco regulatório e de uma legislação ambiental mais dura atrapalham captação de recursos com
empresas

BRENO COSTA
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BELO HORIZONTE

Visto como um dos principais meios de contenção do aquecimento global, projetos de sequestro de CO2 ganham corpo nos laboratórios de
universidades brasileiras, mas ainda enfrentam ausência de "feedback" do poder público e de investimentos privados.
A Folha localizou com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ao menos 39 projetos de pesquisa em
andamento em 18 instituições brasileiras, com desenvolvimento de novos mecanismos para o sequestro de carbono.
Ainda não há, porém, aplicação em larga escala de tecnologia criada nessas universidades. Os mecanismos são testados, com sucesso,
nos laboratórios. Mas, para escalas maiores, é preciso muito mais dinheiro.
No momento, os projetos mais promissores vêm da Petrobras, que passou a financiar, há três anos, a Rede Temática de Sequestro de
Carbono e Mudanças Climáticas. Um centro de excelência na área foi criado no Rio Grande do Sul a partir dos recursos da estatal.
Apesar de os investimentos serem uma obrigação contratual decorrente da exploração do petróleo, a estatal é, de longe, que mais financia
pesquisas. Diz já ter investido R$ 30 milhões (leia texto ao lado).
A cientista da UFRJ Ofélia Araújo, que desenvolve mecanismos de captura de CO2 por microalgas, diz que o caminho para um maior
investimento privado em pesquisas passa por um endurecimento da legislação ambiental, que "incentive" mais financiamento.
Outra tentativa foi feita pela Capes, outro órgão de fomento a pesquisadores, ao lançar, em 2008, um edital baseado em renúncia fiscal por
parte de empresas. Mas não teve sucesso. Segundo Ofélia, "pouquíssimas" empresas aderiram.
"O que precisa ser mudado é a mentalidade empresarial no Brasil. Só a Petrobras tem essa mentalidade de pesquisa. Outras querem, mas
não muito. Elas precisam entrar com mais vontade, e isso vai decorrer de uma exigência do governo."



Marco regulatório
Um outro ponto, que passa pelo governo, é levantado pelo gestor da Rede Temática de Sequestro de Carbono, Marco Ziliotto. A viabilidade
do processo de sequestro de carbono, diz, depende da definição de um marco regulatório para o processo de armazenamento.
Sabe-se que aquíferos salinos, no fundo dos oceanos, são um dos meios possíveis de armazenamento. Mas, hoje, ninguém pode enterrar
carbono no subsolo porque não há legislação específica para isso.
Uma regulação resolveria problemas que vão desde parâmetros de segurança até os royalties a serem pagos aos territórios afetados. A
Austrália já tem legislação a respeito.
"Como é um processo muito caro, ninguém quer ser obrigado a fazer. Se eu for obrigado, eu quero que as regras estejam claras e que eu
possa até tirar um benefício disso", afirma Marco Ziliotto, sugerindo a conversão do armazenamento em créditos de carbono.

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.


