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

Seminário Nacional de Energia Nuclear
18 e 19 de Janeiro de 2010
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: (21) 2262-9401 ou cristiana.iop@planejabrasil.com.br

PRÊMIO TOP ETANOL

Agroenergia e Meio-Ambiente
19 de Fevereiro de 2010
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/

NOTÍCIAS
ENERGIA

Venezuela anuncia plano de racionamento de energia em meio



à maxidesvalorização da moeda
Por Renata Giraldi
Fonte: UOL (12/01/10)

Às voltas com as reações causadas pela corrida ao comércio por causa da maxidesvalorização da moeda, o governo da Venezuela anuncia
hoje (12) o plano de racionamento intermediário de energia em todo o país. As medidas vão desde cortes de energia até mudanças no
horário de funcionamento de serviços públicos. Paralelamente as autoridades do setor buscam alternativas para evitar o desabastecimento.
Leia mais: http://noticias.uol.com.br:80/ultnot/internacional/2010/01/12/ult1859u2176.jhtm

CANA-DE-AÇÚCAR

Apesar das chuvas, moagem de cana registra alta de 5,24%
na safra 2009
Fonte: Globo Rural (12/01/10)

Do início de abril de 2009 a 1º de janeiro de 2010, o volume de cana-de-açúcar processado na região Centro-Sul do país atingiu 523,24
milhões de toneladas, 5,24% superior ao mesmo período de 2008. Apesar das chuvas que atingiram grande parte da região produtora,
na segunda quinzena de dezembro foram moídas 10,31 milhões de toneladas, um aumento de 54,85% ante o período anterior.
As informações foram divulgadas nesta terça-feira (12/01) pela Unica - União da Indústria de Cana-de-Açúcar.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com:80/GloboRural/0,6993,EEC1707771-1935,00.html

ENERGIA

Empresas se unem para reduzir gastos energéticos em 1000%
Fonte: National Geographic (12/01/10)



Com a proposta de reduzir o consumo de energia do mundo, grandes empresas do ramo de comunicação, tecnologia, líderes da indústria,
instituições de pesquisa e organizações não governamentais se uniram e fundaram o Green Touch. A meta do grupo é, em 5 anos, reduzir
o gasto energético das empresas de telecomunicações em 1000%, o que é equivalente a alimentar redes de comunicação de todo o
mundo - inclusive a internet - por três anos, gastando a mesma quantidade de energia que hoje é usada em um dia. A consequência desse
menor consumo energético é a diminuição da emissão de dióxido de carbono (CO2) em proporção equivalente, ou seja, 1000%.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/noticias/215919_noticias.shtml?MA

ETANOL

O preço do álcool
Fonte: Editorial Folha de S. Paulo (13/01/10)

Diante da disparada do preço do álcool nas bombas, o governo federal tomou a única iniciativa que lhe cabia. A partir de 1º de fevereiro,
cada litro de gasolina conterá 20% de álcool anidro -modalidade não hidratada do biocombustível - e não mais 25%.
O Ministério de Minas e Energia estima que, durante os 90 dias de vigência, a medida redunde na liberação adicional de 300 milhões de
litros de álcool -cerca de 7% do consumo trimestral do país. Esse súbito impulso na oferta do álcool hidratado tende a arrefecer a inflação
do combustível verde nos postos, que supera 20% em 12 meses, até que a próxima safra, a ser iniciada em abril, normalize a situação.
Se o preço do álcool apresenta oscilação natural, dado o ciclo da cana, alguns fatores acentuaram essa tendência. Endividadas e
acossadas pela crise, muitas usinas venderam quantidade excepcionalmente alta de álcool no primeiro semestre de 2009, a fim de fazer
caixa. O preço do biocombustível mergulhou na época, o que e ampliou o efeito "montanha-russa" a seguir: chuvas atípicas, no inverno e
na primavera, dificultaram a colheita no segundo semestre e reduziram a oferta esperada de álcool.
Além disso, o preço internacional do açúcar -por conta da quebra de safra na Índia e de um movimento de especuladores financeiros - levou
produtores a privilegiarem a fabricação do alimento, às custas do combustível.
Dois processos em curso -o avanço dos carros flex, no lado do consumo, e a concentração de capital na indústria da cana, na ponta da
oferta- atuam para transformar algumas características do mercado brasileiro de álcool, inclusive a sua pungente oscilação de preços.
O primeiro, a faculdade de comprar álcool ou gasolina, imporá um limite efetivo contra variações agudas nos preços dos dois combustíveis.
O segundo fator, que tende a favorecer a proliferação de seguros financeiros da produção e de investimentos na capacidade de estocagem,
atuará no mesmo sentido. Isso, é claro, se o governo mantiver a equidistância dos lobbies do setor e não atrapalhar.



EFICIÊNCIA

Inmetro detalhará normas de eficiência dos transformadores
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (13/01/10)

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) detalhará nos próximos meses as normas que a indústria
deverá seguir para obter do selo que indica o grau de consumo de energia dos transformadores instalados nas redes brasileiras de
distribuição elétrica. A etiqueta, semelhante às aplicadas em geladeiras, condicionadores de ar residenciais e outros equipamentos
elétricos, foi criada por um grupo de 21 indústrias do setor. Com a iniciativa, as empresas pretendem combater o desperdício de energia
e aumentar a qualidade e a eficiência dos equipamentos.
Leia mais:
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=4028809713F827B10113F884BF592E30&lumI=servicocorporativo.agenciaindustria.detAgencia

BIODIESEL

Vantagem Biodiesel
Fonte: EPTV/Globo (14/01/10)

Porcentagem obrigatória de mistura do biodiesel no combustível comum.
Assista ao vídeo: http://eptv.globo.com/emc/VID,0,1,9786;1,vantagem+biodiesel.aspx

AQUECIMENTO GLOBAL

Buraco na camada de ozônio ajuda geleiras, afirma estudo
Fonte: Galileu (15/01/10)
Por Mariana Lucena



A temperatura na Antártida está aumentando, mas suas placas de gelo não estão derretendo como o esperado. Na verdade, no verão do ano pa
anos, afirma pesquisa da City University de Nova York e do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos EUA, publicada na revista New Scie
Leia mais: http://revistagalileu.globo.com:80/Revista/Common/0,,EMI115592-17770,00-BURACO+NA+CAMADA+DE+OZONIO+AJUDA+GELEIR

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.


