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NOTÍCIAS
CARVÃO MINERAL

Tecnologia torna mais eficiente a combustão do carvão mineral
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIII – Nº 412 (6 a 12/10/08)

Nos tempos que correm, a ciência tem dedicado cada vez mais esforços ao desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis.
Ocorre, porém, que as fontes tradicionais de energia seguirão sendo importantes para a humanidade por longo período. E para que sejam



aproveitadas da melhor forma possível, estas últimas também precisam continuar sendo objeto de pesquisas científicas. É neste contexto
que atua a equipe coordenada pelos professores Araí Augusta Bernárdez Pécora e Leonardo Goldstein Junior, do Laboratório de Processos
Térmicos e Engenharia Ambiental, unidade vinculada à Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp. O grupo dedica-se, entre
outras atividades, a pesquisas em torno da queima de carvão mineral, empregando uma tecnologia denominada leito fluidizado circulante. O
objetivo dos pesquisadores é estudar as variáveis que afetam o processo de combustão do carvão mineral, visando sua otimização, o que
inclui a redução da emissão de poluentes como óxidos de enxofre e de nitrogênio, monóxido de carbono e mercúrio.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2008/ju412_pag03.php#

AQUECIMENTO GLOBAL

Efeitos da crise: UE pode abandonar metas de reduzir poluição
Fonte: Estadão Online (09/10/08)

A crise financeira global pode efetivamente levar os países ricos a abrir mão de suas metas para reduzir os gases causadores do efeito
estufa. É o caso da União Européia, que já começa a usar desculpa da crise para evitar um plano mais arrojado de corte de emissões de
CO2, no longo prazo.
Leia mais: http://blog.estadao.com.br/blog/vialli/?title=efeitos_da_crise_ue_pode_abandonar_metas&more=1&c=1&tb=1&pb=1

ENERGIA

Márcio Zimmermann, do MME: mercado livre dá sinal econômico
para expansão
Fonte: Canal Energia (10/10/08)

A preocupação do governo não é a de interferir no mercado livre, mas ele está atento à necessidade de expansão da oferta para o
segmento, segundo o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Para ele, o segmento dá o sinal
econômico para a expansão. Hoje, avalia, o sinal é de alta de preços, diferente de alguns anos atrás, quando a sobra de energia dava outra
configuração ao setor.
Leia mais: www.grupocanalenergia.com.br/mercadolivre/materias.asp?id=67566



PETRÓLEO

Opep diz que crise pode levar à superoferta de petróleo
Fonte: Folha Online (11/10/08)

A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) disse hoje que existe o risco de "uma oferta excessiva" de petróleo na primeira
metade de 2009, com o que pareceu sugerir um possível corte de sua produção.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u455112.shtml

NUCLEAR PLANT

North Korea to Resume Disabling Nuclear Plant
Fonte: The New York Times (12/10/08)

North Korea welcomed its removal from Washington’s list of terrorism sponsors and confirmed on Sunday that it would resume disabling its
main nuclear weapons complex and allow international monitors back to the site.
Leia mais: www.nytimes.com/2008/10/13/world/asia/13nkorea.html?_r=1&oref=slogin

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RS: campeão em eficiência energética
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (13/10/08)

O Rio Grande do Sul é o terceiro estado do país em número de empresas que possuem projetos de redução de emissão de carbono, como
uso de energias renováveis ou aumento de eficiência energética, perdendo apenas para São Paulo (21%) e Minas Gerais (14%). Entre
todos os projetos cadastrados pelo Ministério do Meio Ambiente, 10% são em companhias gaúchas. Os dados do Plano Nacional de
Mudança do Clima indicam: 81% da produção de soja provêm de cinco estados (MT, PR, RS, GO e MS); 86% do rebanho suíno nacional,
que atingiu 31 milhões de cabeças em 2006 e gerou 1,2 bilhão de dólares, estão concentrados em cinco unidades da Federação (SC, PR,
RS, MG e BA). E 75% da produção de aves - 1,2 bilhão de animais e receita de exportação em 2007 de US$ 4,6 bilhões - também estão
concentrados na região Sul-Sudeste (PR, SP, SC, RS, MG).
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/
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