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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

4º Congresso Internacional de Bioenergia
1º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída e Energias
Renováveis
2º BioTech Fair 2009
18 a 21 de Agosto de 2009
Curitiba – PR

Campinas, 27 de Julho de 2009. (Número 589)



Mais informações: http://www.eventobioenergia.com.br:80/

SNPTEE

Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica
22 a 25 de Novembro de 2009
Olinda – PE
Mais Informações: www.xxsnptee.com.br

33rd IAEE

The future of energy: global challenges, diverse solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotel & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://ab3e.org.br/rio2010/

NOTÍCIAS
CARRO ELÉTRICO

Carro elétrico consumirá até 5% da energia em 2030
Fonte: Portal Lumiére (15/07/09)

Uma grande variedade de modelos e marcas de carros movidos à eletricidade ganha cada vez mais espaço no mercado. Com base neste
grande interesse pela tecnologia, especialistas prevêem que, para o final da próxima década, as vendas anuais de Veículos Elétricos (VEs)



sejam da ordem de três a quatro mil unidades. Com isso, estima-se que o carro elétrico consumirá de 3 a 5 MWh por ano, podendo variar de
acordo com o uso e o consumo por km rodado de cada veículo. Comparado ao consumo total de energia elétrica, o consumo dos VEs
representará de 3% a 5% daqui a 20 anos.
Leia mais: http://www.revistalumiere.com.br/?strArea=noticias&id=9631

ESPECIAL

Novo marco regulatório do petróleo
Fonte: Estadão Online (27/07/09)

Analistas dizem que regras precisam ser estáveis para manter atratividade.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/pages/especiais/presal/

E MAIS!

Governo não precisava mudar marco regulatório, diz Adriano
Pires
Fonte: O Estado de S. Paulo (22/07/09)

Para diretor da Câmara Brasileira de Infraestrutura, governo precisa garantir estabilidade das novas regras.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowAudios.action?destaque.idGuidSelect=8CB64BAA0C364FA9A5984E5AC632BB83

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Lula vai criar secretaria para crédito de carbono
Fonte: Folha de S. Paulo (22/07/09)

Órgão deve elaborar estratégia para país lucrar com redução de emissão de CO2.
Cargo terá mesmo status de ministério; objetivo é tentar fortalecer a posição do Brasil na negociação do novo acordo contra crise
do clima.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu criar uma Secretaria de Crédito de Carbono, mas ainda não há uma definição clara sobre sua
futura atuação ou sobre suas atribuições. A secretaria seria vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ou ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, mas, por ora, Lula pretende que ela fique vinculada à Presidência. A ideia surgiu em uma viagem que
Lula fez ao Amazonas, numa conversa com o governador daquele Estado, Eduardo Braga, e o ministro Carlos Minc (Meio Ambiente).
Hoje, existe uma comissão interministerial vinculada à pasta da Ciência e Tecnologia que discute e analisa projetos do chamado Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo. Mas a ideia do presidente é que, criando secretaria com status de ministério e ligada ao Planalto, o tema
ganhará mais relevância nas discussões internas e externas.
Lula fez exatamente esse raciocínio ao criar outras seis secretarias especiais em sua gestão: Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial,
Relações Institucionais, Assuntos Estratégicos, Portos, e Pesca - que virou neste ano um ministério.
Em um evento em junho no Paraná, o presidente sugeriu que o governo passe a exigir de empresas de biodiesel e hidrelétricas que, ao
desmatarem para construir, paguem pelo gás carbônico emitido.
A atuação do Brasil na redução da emissão de gases de efeito estufa passou a ser tema recorrente nas conversas de Lula em reuniões
como o G-8 e o G-20. A criação da secretaria também é uma maneira de o Brasil chegar mais organizado na próxima conferência do clima
das
Nações Unidas, em dezembro, em Copenhague. O encontro destina-se a substituir e ampliar o Protocolo de Kyoto, cujo primeiro período de
redução de emissões expira em 2012.
O Brasil é desobrigado por Kyoto de reduzir emissões, mas pode gerar créditos de carbono - e receber dinheiro de países com metas a
cumprir - com projetos de energia limpa, no chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
O assunto clima se tornou frequente em discursos e entrevistas do presidente. Semana passada, Lula dedicou a ele maior parte de seu
programa de rádio, "Café com o Presidente". "Precisamos tomar cuidado para que as Nações Unidas tenham relatório que possa
responsabilizar com números cada país, tanto na quantidade de emissões de gases de efeito estufa, quanto na quantidade de sequestro de
carbono que esses países possam fazer. Um país que começou seu processo de industrialização há 150 anos tem mais responsabilidade
do que um país que começou ontem. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais responsabilidade do que a China", disse.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Secretário da ONU diz que não haverá acordo sobre clima sem a
China
Fonte: Folha Online (24/07/09)

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Ban Ki-moon, disse que não será possível um novo acordo internacional na
cúpula sobre a mudança climática, marcada para dezembro, em Copenhague (Dinamarca), sem a cooperação da China. "Sem a China, não



haverá sucesso em um acordo internacional sobre o clima", afirmou.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u599584.shtml

ENERGIA

Acordo com Paraguai custará US$ 240 milhões por ano, a mais,
para o Brasil
Fonte: Canal Energia (25/07/09)

País vizinho receberá US$ 360 milhões por ano, além de direito de negociar energia sem passar pela Eletrobrás. Propostas dependem de
aprovação dos dois Legislativos.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=72808

SUBMARINO NUCLEAR

India inauguró su primer submarino nuclear de fabricación
propia
Fonte: El Clarín (27/07/09)

Es un importante paso para transformarse en una de las grandes potencias nucleares del mundo. "No tenemos ninguna intensión agresiva y
no queremos amenazar a nadie", dijo el primer ministro.
Leia mais: http://www.clarin.com/diario/2009/07/26/um/m-01966094.htm

ETANOL

Estudo global sobre etanol
Fonte: Revista Pesquisa FAPESP (27/07/09)

Projeto reunirá equipe internacional de cientistas para debater as possibilidades de uso de biocombustíveis em escala mundial.



Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=5739&bd=2&pg=1&lg=

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.

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.


