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Evento no Rio de Janeiro abordará soluções para reduzir emissões 

Da redação

São Paulo,03 de Agosto de 2010 - 18:15

Fórum debate emissões de carbono no setor elétrico

O Portal Ambiente Energia promoverá em 19 de agosto, no Rio de Janeiro, o 1º Fórum sobre Práticas com Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Setor de 
Energia. O evento contará com o apoio da Assóciação Brasileira das Empresas do Mercado de Carbono (ABEMC), da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica 
(ABCE) e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine).

Haverá a apresentação de cases das empresas do setor energético que participam do Programa Brasileiro GHG Protocol – Petrobras, Eletrobras Furnas, EDP no Brasil, Cesp, Copel e 
Vale. Elas integram uma seleta lista de 35 empresas brasileiras que participam do Registro Público de Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). Além de mostrar as iniciativas 
destas empresas, o objetivo principal do encontro é estimular a troca de conhecimentos e experiências sobre o tema entre as companhias do setor elétrico.

Petrobras, Furnas, Copel, Vale e Eletrobras já confirmaram presença no fórum. Também estão programadas as palestras sobre “Planejamento da Matriz Energética e Economia de 
Baixo Carbono”, com o diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Amilcar Guerreiro; “Gestão de Emissões Atmosféricas na 
Petrobras – A experiência com inventários de emissões”, com o coordenador do Departamento de Emissões Atmosféricas e Mudança Climática da Gerência de Desempenho 
Energético da Petrobras, Rodrigo Chaves Cardoso de Oliveira, entre outros.

Assuntos como ganhos obtidos pelas empresas na redução das emissões de GEE; especificidades da medição de emissões de GEE; avaliação do processo de gestão da elaboração 
do inventário das emissões; avaliação da gestão do processo de inventário das emissões, e objetivos e metas das empresas também serão temas de debates durante o congresso. 
Para mais informações, clique aqui.
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