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Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br !

NIPE/Unicamp lança Portal AGRENER
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (13/07/09)

Está no ar o Portal AGRENER. Idealizado pelo coordenador do evento, professor Luís Augusto Barbosa Cortez, e realizado pela
equipe do Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp, o portal tem o objetivo formar uma rede de comunicação sobre energia no meio
rural e geração distribuída. Além disso, estarão disponíveis os conteúdos e anais com os trabalhos completos de todas as sete
edições do congresso.
O portal AGRENER ainda traz outra novidade: a realização de uma enquete em que os participantes decidirão onde será realizado o
próximo congresso, em 2010. O portal está no ar no endereço www.nipeunicamp.org.br/agrener . Não deixe de conferir!

EVENTOS

III Seminário Regional Água e Sociedade na Amazônia
22 de Julho de 2009
Centro de Convenções do STUDIO 5 MALL – Manaus – AM
Mais informações: http://www.niema.ufam.edu.br

V Conferência PCH: Mercado e Meio Ambiente
05 e 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

ECOS 2009

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

Campinas, 17 de Julho de 2009. (Número 586)



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

NOTÍCIAS
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP

Ação Transversal-Rotas Biotecnológicas-2/2009
Seleção Pública de Projetos Cooperativos entre Empresas e ICTs para o Desenvolvimento de Inovação
em Processos Industriais envolvendo Rotas Biotecnológicas

Fonte: MCT/FINEP

OBJETIVO:
Selecionar propostas de iniciativa de empresas brasileiras, para apoio financeiro a projetos a serem executados em parceria com
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), e que estejam relacionados com inovação em processo biotecnológico utilizado em
pelo menos uma das etapas de fabricação de produtos apontados na Chamada.

TEMAS/PRIORIDADES:
Serão apoiados projetos para desenvolvimento dos seguintes produtos relacionados, no âmbito da Política de Desenvolvimento
Produtivo – PDP, a temas de duas Áreas Estratégicas para P, D & I (Biotecnologia e Complexo Industrial da Saúde):
a) Fármacos (inclusive intermediários de síntese), à exceção dos destinados ao desenvolvimento de medicamentos antiretrovirais.
(*)
b) Biofármacos (proteínas recombinantes, imunomoduladores, anticorpos monoclonais e etc). (*)
c) Biopolímeros
d) Inoculantes para fixação de nitrogênio (N). (**)

(*) Serão priorizados projetos cujos produtos constem da Portaria nº978 de 16 de maio de 2008,do Ministério da Saúde.
(**) Terão prioridades os que se destinarem à aplicação em gramíneas.

PRAZOS
Data final para o envio eletrônico da proposta 10/08/2009
Data final para envio da cópia impressa da proposta 11/08/2009

MAIS INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO:
http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/acao_transversal/editais/Rotas%20biotecnológicas%202009.pdf

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

"As florestas precisam ter papel significativo nas
negociações de Copenhagen", afirma Carlos Nobre
Fonte: Portal do Meio Ambiente (14/07/09)
Entrevista Carlos Nobre - pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Criado em 1997 e ratificado em 2005, o protocolo de Kyoto representa a primeira tentativa de criar um acordo mundial com metas
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para combater as mudanças climáticas. O tratado fixava que os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões de gases do
efeito estufa em 5,2%, em relação às emissões de 1990, até 2012. Hoje, doze anos depois, diversos cientistas e especialistas da
área ambiental criticam o protocolo como sendo tímido e sem efetividade para realmente evitar o aquecimento global.
Considerado um dos maiores especialistas do Brasil em mudanças climáticas, o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) Carlos Nobre não acredita que Kyoto seja suficiente. Membro do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC) da ONU, Nobre foi um dos responsáveis pelas pesquisas científicas que mostraram ao mundo que a situação era
muito pior do que se imaginava,
e que as reduções teriam de ser mais acentuadas.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/pma/index.php?option=com_content&view=article&id=936

E MAIS!

Cientistas se enfrentam sobre o clima
Fonte: Folha de S. Paulo (17/07/09)

O climatologista Carlos Nobre, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pegou o microfone depois do cético do clima
Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas. A sala para ver "o debate sobre o clima", realizado ontem em Manaus,
durante a reunião da SBPC, estava lotada. A explicação de Nobre sobre o efeito estufa serviu para mostrar por que o gás carbônico
é importante nos estudos
sobre aquecimento global. "Bons físicos atmosféricos não duvidam da física do efeito estufa", disse.
Antes, o também climatologista e físico Molion chegara a arrancar risadas da plateia quando disse que os cientistas que fazem
modelos matemáticos sobre o clima chegam a "torturar" esses modelos para que mostrem o que eles querem. Ao mostrar que os
modelos climatológicos têm falhas, Molion acerta, concordou Nobre. Mas, a tese central do pesquisador da Universidade Federal de
Alagoas passa longe de dar importância para o carbono e os gases de efeito estufa.
Para Molion, o clima é regulado pelos ciclos de 11 anos do Sol e pela temperatura do oceano Pacífico, que, nas contas dele,
representa 35% da superfície terrestre. E, como o Sol está em um período de baixa atividade, o que significa menos energia sendo
irradiada para a Terra,
e as águas do Pacífico devem ficar um pouco mais frias nos próximos anos, o problema das mudanças climáticas estaria resolvido,
diz Molion. "O gás carbônico não é o vilão", defendeu. Mas, mesmo depois, ele abriu mão de debater quando lhe foi dada a palavra
pelo mediador.
Se o debate entre um cético e um membro do IPCC, o painel do clima da ONU, foi civilizado e mostrou que é bastante difícil duvidar
da física
do efeito estufa, ele surpreendeu por um outro motivo. O de muitas concordâncias entre as duas partes envolvidas na discussão.
Tanto Molion quanto Nobre acreditam que algumas áreas do planeta serão afetadas pelas mudanças climáticas, sejam elas naturais
ou antrópicas. É o caso da Amazônia. Mesmo para Molion, é preciso combater a poluição e desenvolver políticas de adaptação à
nova realidade climática do século 21.

TARIFA SOCIAL

Senado aprova novas regras para concessão da tarifa social
Fonte: Canal Energia (16/07/09)

Descontos serão concedidos unicamente em função do critério de renda e não do consumo mensal

O Senado aprovou as novas regras para a concessão da tarifa social de energia elétrica. Para evitar que consumidores de alta e
média
renda pudessem vir a beneficiar-se da tarifa social, estabeleceu-se que os descontos fossem concedidos unicamente em função do
critério
de renda, e não do consumo mensal, como acontece atualmente. A previsão é de que sejam beneficiadas 22 milhões de pessoas
de baixa renda, incluindo índios e quilombolas.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Consumidor.asp?id=72640

AMAZÔNIA
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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.

Floresta monitorada
Fonte: Agência FAPESP (17/07/09)

Para monitorar de forma contínua as condições meteorológicas e as trocas gasosas entre atmosfera e floresta, uma parceria entre
instituições de pesquisa do Brasil e da Alemanha construirá, em 2010, uma torre de monitoramento de 300 metros de altura em
plena
Floresta Amazônica, a cerca de 150 quilômetros de Manaus. De acordo com Antonio Ocimar Manzi, pesquisador do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o projeto tem o objetivo de gerar estimativas mais precisas sobre o papel do
ecossistema amazônico no contexto de mudanças climáticas globais. Manzi apresentou o projeto Torre Alta de Observação da
Amazônia (ATTO, na sigla em inglês) na quinta-feira (16/7), durante a 61ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), em Manaus. Será a segunda maior torre meteorológica no mundo, após uma na Sibéria.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10779/especiais/floresta-monitorada.htm

ENERGIA EÓLICA

Projetos para energia eólica já somam quase uma Itaipu
Fonte: O Estado de S. Paulo (16/07/09)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informou hoje que o leilão de energia eólica marcado para 25 de novembro tem 441
projetos habilitados. Distribuídos por 11 Estados, os empreendimentos somam uma potência de 13.341 megawatts (MW),
praticamente a mesma capacidade de geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que é de 14 mil MW.
Lobão fez a ressalva de que, no leilão, deverá ser contratada uma capacidade menor que os 13.341 MW, mas não disse quanto, até
porque a demanda só será conhecida por ocasião do leilão. "É claro que haverá uma ''peneira'', mas esse número de
empreendimentos (441) mostra a animação dos empresários em entrar nesse setor", observou o ministro.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/economia/not_eco403709,0.htm

ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre
Geração Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em
contato com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não
obtivemos nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.
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E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 10/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 13/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 17/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 24/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/11/2008
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E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 19/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 25/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 28/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 01/12/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 05/12/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
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Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 19/01/2009
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