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EVENTOS
ECOGERMA 2009

Trade Fair and Congress on Sustainable Technologies
12 a 15 de Março de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.ecogerma.com

XIV International Sodebras Congress
14 a 16 de Março de 2009
Salas de Convenções e Congressos do Blue Tree Premium Hotel – Fortaleza – CE
Mais informações: www.sodebras.com

Ecos 2009 - 22nd International Conference on Efficiency, Cost,
Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy

Campinas, 09 de Março de 2009. (Número 546)



Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009

NOTÍCIAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Brasil carbônico
Fonte: Folha de São Paulo (01/03/09)
Artigo: Marcelo Leite, autor da coletânea de colunas "Ciência - Use com Cuidado" (Editora da Unicamp, 2008) e do livro de ficção
infanto-juvenil "Fogo Verde" (Editora Ática, 2009)



Não é segredo que o país está sujando sua matriz energética, ao diminuir a participação de fontes renováveis (como usinas hidrelétricas)
em favor de combustíveis fósseis (termelétricas a gás, óleo e até carvão). Queimar mais combustíveis fósseis significa emitir mais gases do
efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), que contribuem para o aquecimento global.
A realidade é ainda mais grave: o Brasil também vai mal noutro indicador importante, o da intensidade carbônica da economia, ou
quantidade de gases do efeito estufa emitida para produzir cada unidade de PIB. Mal, não, pior, pois entre as grandes economias somos a
única que não melhorou na capacidade de gerar riqueza sem sujar a atmosfera.
Os dados estão no relatório "A Global Green New Deal" (um "New Deal" verde global), do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, para o qual chama atenção o economista José Eli da Veiga. O texto pode ser baixado da internet
(www.unep.org/greeneconomy/docs/GGND_Final%20Report.pdf).
Na pág. 106 há uma tabela com os dez principais emissores de gases do efeito estufa e as respectivas intensidades carbônicas em 1990 e
2005, medidas em toneladas de CO2 por milhão de dólares de PIB. Por toda parte está diminuindo a contribuição para o efeito estufa -
menos por aqui.
O Brasil (641t/US$ milhão) fica perto da média mundial (689), mas não progride desde 1990, quando marcava 638. É a ovelha carbonizada
do planeta, já que todos os grupos melhoraram, dos dez maiores emissores (29%) ao restante do mundo (13%) e à média mundial (22%).
Não se iluda concluindo que a culpa é do desmatamento, porque a tabela exclui "mudança do uso da terra", jargão da burocracia climática
para a conversão de florestas em áreas agrícolas. O problema está na produção de energia, mesmo. Nada a estranhar, num país em que o
presidente e sua pré-candidata encaram o petróleo (do pré-sal) como signo do futuro.
Nessa matéria, convivemos também com os fantasmas do passado. Não tenho competência nem paciência para demolir o artigo "Ninguém
sabe", de José Carlos Azevedo, publicado na seção Tendências/Debates da Folha numa apropriada quarta-feira de cinzas. Mas estranhei a
citação de K. Trenberth, identificado como meteorologista do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática): "Não há previsões
climáticas feitas pelo IPCC. E nunca houve". Pareceu contraditório que um membro do IPCC negasse a mudança climática previsível pelo
acúmulo de gases do efeito estufa, argumento central de Azevedo. Fui atrás do artigo e as duas frases de fato estão lá
(blogs.nature.com/climatefeedback/2007/06/predictions_of_climate.html), ainda que para explicar as limitações dos cenários criados pelo
IPCC, e não para invalidá-los.
Encontrei no texto de Kevin Trenberth outro trecho, porém, que traduzo para o leitor julgar se foi honesto o uso da fonte: "O relatório do
IPCC deixa claro que estamos comprometidos no futuro, de maneira substancial, com mais mudança climática, mesmo se pudermos
estabilizar concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa. E esse comprometimento é ainda maior, pois o melhor que podemos
esperar no curto prazo, realisticamente, é talvez estabilizar emissões, o que significa aumento das concentrações de gases perenes do
efeito estufa, indefinidamente, futuro adentro.
Portanto, a mudança climática futura está garantida".

LEIA MAIS!



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Ninguém sabe
Fonte: Folha de S. Paulo (25/02/09)
Artigo: José Carlos de Azevedo, doutor em física pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA).

Aos cultores dessa ciência climática vudu restou fazer ameaças, frases feitas e reuniões estridentes para
salvarem a Terra.

Em janeiro de 2008 nevou em Bagdá e isso não ocorreu em todo o século 20; no mesmo ano e no atual, nevou na Síria, na Turquia, na
Grécia
e em grande parte da Ásia. Na Europa e nos EUA o inverno é inclemente e nevou nos desertos de Mojave e de Las Vegas. Nada disso foi
previsto pelos xamãs e videntes do IPCC, que, há 20 anos, fazem "projeções climáticas" para 20 ou mais anos depois. Mas o Inmet
(Instituto Nacional de Meteorologia) previu as enchentes de Santa Catarina com acerto e uma semana de antecedência. A frase é de Mark
Twain:
"Clima é o que esperamos; tempo, é o que recebemos".
Há hoje apenas uma prova do "aquecimento antropogênico": os computadores do IPCC e adeptos.
É certo que a quantidade de CO2 no ar cresce muito tempo depois de a temperatura aumentar. Satélites e sondas meteorológicos também
comprovam que, nos últimos 13 anos, a temperatura ficou estável nos dez primeiros e caiu nos três últimos.
O clima na Terra muda há bilhões de anos e a temperatura sobe há uns 20 mil, desde o fim da Era Glacial, quando uma enorme parte do
hemisfério Norte esteve sob uma camada de gelo com mais de um quilômetro de espessura e o nível dos oceanos era uns 150 metros
inferior ao atual.
Se não existe a teoria do clima, que modelos climáticos os videntes do IPCC processam nos seus supercomputadores? Um estudo de
Koutsoyianis e outros autores, de 2008, confirma que "o desempenho dos modelos é fraco; em escala de 30 anos (...) as projeções não são
confiáveis e o argumento comum de que o seu desempenho é melhor em larga escala não tem fundamento".
Em 2007, K.Trenberth, meteorologista do IPCC, disse que "não há previsões climáticas feitas pelo IPCC. E nunca houve". Mas os xamãs
dizem que há "consenso científico" sobre a influência do CO2 no clima, o que fez R. Lindsay, do MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, EUA), dizer: "Chegaram ao consenso antes de a pesquisa ter começado".
O que significam então os fatos mencionados no primeiro parágrafo?
Só os pobres em espírito sabem. É ainda impossível provar se a Terra aquece ou esfria ou se começou a nova Era Glacial anunciada nos
anos 1970 por atuais videntes do IPCC. O clima depende de fatores físicos, químicos, geológicos, biológicos, oceânicos, glaciais,
astronômicos e astrofísicos, mas eles garantem que o CO2 é o responsável e citam sempre dois estudos do século 19, de Fourier e
Arrhenius, ambos sem validade científica atual e com muitos erros, mas por eles reverenciados com enternecido fervor religioso.
O artigo de Fourier é uma exposição literária, sem uma só equação e com muitos erros conceituais, apesar de não ter sido assim àquela



época.
Arrhenius errou ao calcular a temperatura da Terra se não existisse o CO2 no ar e ao atribuir as eras glaciais à diminuição desse gás;
prático, disse que a sua teoria só poderia ser contestada se provassem que a retirada do CO2 não esfriaria a Terra e assim deu o mote para
o "sumo sacerdote do aquecimento", o norte-americano Al Gore: "A ciência está feita". Quem quiser que prove o contrário.
O IPCC desconhece o que fez o físico meteorologista C.T.R. Wilson, inventor da "cloud chamber" - câmara de nuvens - com a qual
pretendia reproduzi-las em laboratório; ganhou o Nobel de Física de 1927 porque a câmara possibilitou comprovar muitas previsões das
teorias da relatividade e quanta. Wilson é o precursor dos importantes estudos sobre o clima no Instituto de Pesquisas Espaciais da
Dinamarca e no
Cern. Às mudanças drásticas no clima ocorridas nos últimos 10 mil anos são atribuídos os colapsos das civilizações acadiana
(Mesopotâmia, 2200 a.C); maia (Mesoamérica, há 1.200 anos); moche (Peru, há 1.500 anos); e tiwanaku (Bolívia/Peru, há mil anos).
Tudo isso ocorreu sem um grama do CO2 "antropogênico" no ar. Nem a devastação de cerca de 400 mil quilômetros quadrados nas
pradarias dos EUA e do Canadá ("dust bowl", 1930 a 1936) é fruto desse gás, pois foi causada pela seca e o mau uso da terra.
Aos cultores dessa ciência climática vudu, sem teoria nem comprovação experimental, restou fazer ameaças, frases feitas e reuniões
estridentes no Rio, em Bali e em Poznam para salvarem a Terra. E ungir mais um sumo pontífice, o barão Stern of Brentwood, que, na
Oxonia Lectures de 2006, fez a cândida confissão: "Em agosto ou julho do ano passado, eu tinha uma ideia sobre o efeito estufa, mas não
estava seguro".
Meses depois, sacramentado como sábio pelo governo inglês para elaborar o relatório Stern, um cartapácio de 700 páginas, quer fortalecer
o ecoterrorismo. O barão veio a esta Terra dos papagaios e causou enorme sensação, apesar da sua sabença oca.

ENERGIA NUCLEAR

O programa nuclear brasileiro
Fonte: Estadão Online (05/03/09)

Veja linha do tempo com a evolução do desenvolvimento e uso de energia nuclear no País.
Leia mais: www.estadao.com.br/especiais/o-programa-nuclear-brasileiro,50203.htm

BIODIESEL

Brasil é 3º produtor de biodiesel
Fonte: Portal Energia Hoje (06/03/09)

O Brasil produziu 1,1 bilhão de litros de biodiesel em 2008, aumento de 173% em comparação com os 402 mil litros produzidos em 2007, de



acordo com dados de janeiro do Boletim Mensal de Combustíveis Renováveis, do MME. Com o crescimento na produção do biocombustível
no ano de 2008, o país importou 1,1 bilhão de litros a menos de Diesel, uma economia de cerca de US$ 976 milhões.
Leia mais: www.energiahoje.com/index.php?ver=mat&mid=378632

CARBONO

Seca ameaça seqüestro de carbono na Amazônia
Fonte: Agência FAPESP (06/03/09)

A Amazônia é mais sensível à seca do que se acreditava, segundo uma nova pesquisa conduzida na maior floresta tropical do mundo. O
estudo, publicado na edição desta sexta-feira (6/3) da revista Science, apresenta a primeira evidência sólida de que episódios de seca
causam perdas massivas de carbono em florestas tropicais, principalmente por meio da mortalidade de árvores.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10183/divulgacao-cientifica/seca-ameaca-sequestro-de-carbono-na-amazonia.htm

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O varejo está mais eficiente energeticamente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (09/03/09)

O mundo está cada vez mais consciente a respeito do meio ambiente e os varejistas não são exceção a essa regra. A grande maioria dos
estabelecimentos, desde o mercadinho da esquina até grandes empresas, está utilizando formas mais inteligentes de produção e
gerenciamento de processos para se tornarem “verdes”. Os principais varejistas internacionais já fizeram promessas públicas de
engajamento ambiental. As iniciativas incluem o aumento da oferta de produtos sustentáveis, melhor eficiência energética, eliminação de
resíduos e redução na emissão de gases do efeito estufa.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

PETRÓLEO

Obama quiere el petróleo de Lula
Fonte: El País (09/03/09)



Brasil y EE UU mantienen contactos informales con el objetivo de cerrar un futuro acuerdo comercial que aumente el flujo de petróleo y
derivados desde el gigante suramericano hacia su vecino del norte. La recién estrenada Administración de Barack Obama ya ha dejado
clara
su voluntad de incrementar considerablemente las importaciones de crudo brasileño. De concretarse el pacto comercial, algo que hoy por
hoy parece muy probable y que depende únicamente de Brasil, la consecuencia más directa sería el desplazamiento de Venezuela del
mercado energético estadounidense, donde actualmente consigue colocar entre el 40% y el 70% de su producción petrolífera.
Leia mais: www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/quiere/petroleo/Lula/elpepuint/20090309elpepiint_2/Tes

SUSTENTABILIDADE

Alemães estudam possibilidade de investir em tecnologias
sustentáveis no Brasil
Fonte: Ambiente Brasil (09/03/09)

Empresas alemãs estão estudando novas oportunidades de negócios no Brasil no campo de tecnologias sustentáveis. Esse é um dos focos
do trabalho que a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha pretende realizar este ano no país.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44157

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.


