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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
FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE

Desenvolvimento e Matriz Energética
04 de Agosto de 2009
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – São Paulo
Mais informações e Inscrições: http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_energia.php

A participação é gratuita!
A programação final segue anexa!

Campinas, 31 de Julho de 2009. (Número 591)



V Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas
05 a 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

LANÇAMENTO LIVRO

Marketing Energético - Estratégias Competitivas na Energia
Autora: Ana Lúcia Rodrigues da Silva
Synergia Editora

10 de Agosto de 2009
Livraria Cultura – Bourbon Shopping Pompeia – São Paulo – SP
Mais informações: Synergia Editora (21 3273-8250 - synergia@synergiaeditora.com.br) ou Sinerconsult (11 3399-2444 -
contato@sinerconsult.com.br)

Inscrições gratuitas no local para o sorteio de 20 vagas do curso de "Marketing Energético", a ser ministrado pela autora nos dias
24 e 25 de setembro de 2009, na cidade de São Paulo.
Vagas Limitadas.

NOTÍCIAS
COMBUSTÍVEL

Presidente Lula regulamenta interligação do Sistema Isolado
Fonte: Canal Energia (30/07/09)



MP 466 também redefine utilização dos recursos da CCC e aumenta taxa de P&D para 1,3% da receita líquida, para compensar perda de
receita de estados e municípios com ICMS de combustível.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=72881

ETANOL

Crise acentua concentração da indústria do etanol, dizem
especialistas
Fonte: Folha Online (30/07/09)

De janeiro de 2007 a junho deste ano, o Brasil recebeu mais de US$ 3,5 bilhões de investimentos estrangeiros diretos para produção de
derivados de petróleo e de biocombustíveis. Segundo o Banco Central, a maior parte dos recursos (US$ 3,1 bilhões, 90% do total) foi
aplicada em investimentos na indústria do etanol.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u602817.shtml

ETANOL

O etanol e o sorriso da minhoca brasileira
Fonte: Folha de S. Paulo (30/07/09)
Rogério Cezar de Cerqueira Leite - professor emérito da, presidente do Conselho de Administração da ABTLuS (Associação
Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron) e membro do Conselho Editorial da Folha

Se não tivesse certeza de que os governos europeus têm as melhores intenções, suspeitaria que defendem interesses
comerciais

Na última Conferência Europeia de Biomassa, os vários representantes da União Europeia mostraram suas garras. Insistiram em alertar o
público sobre a ameaça que os biocombustíveis (especificamente o etanol brasileiro) representam para a produção de alimentos.
Interessantemente, a comunidade científica presente não se mostrava interessada nessa perspectiva, pois, entre centenas de palestras,
nenhuma versava sobre o assunto.
Traduzindo em miúdos, a preocupação dos próceres da UE é que a expansão da área plantada de cana-de-açúcar no Brasil invada culturas
de alimentos. Como consequência, o alimento que deixasse de ser produzido aqui teria de sê-lo alhures (que Cony me perdoe, Folha, 23/7).



Ora, essa preocupação não é certamente por causa dos mais de 1 bilhão de miseráveis que estão fora da Europa, já que a fome não é
consequência da falta de alimentos, mas da falta de recursos financeiros e capital social.
Também é fato o quase inteiro abandono em que se encontram países africanos e outros que só recebem ajuda de qualquer espécie em
momentos de crise e cuja miséria é, em grande parte, fruto de séculos da exploração que sofreram dos ditos impérios europeus.
A África poderia ser um formidável produtor e exportador de alimentos. E, sob esse aspecto, a redução da oferta de alimentos devido à
produção de biocombustíveis no Brasil, se por acaso viesse a ocorrer, seria antes um benefício para a humanidade.
Por outro lado, se o Brasil viesse a reduzir sua exportação de soja ou de carne bovina em benefício da produção de biocombustíveis,
haveria um enorme ganho para o brasileiro, não só porque, com a adição de valor à matéria-prima vegetal, criar-se-iam empregos mais bem
remunerados, mas também porque geraria riqueza comparável, se não superior, à esperada com essa exploração, a desoras, do pré-sal
(dessa vez Cony me mata).
Ou seja, a União Europeia prefere sacrificar o bem estar do brasileiro a reduzir o alimento para engorda de leitões que enchem suas
rotundas panças no Natal (pois é para isso que serve a soja) ou a barata carne brasileira para encher as barrigas de seus cães poodles e
gatos siameses.
Se eu não tivesse a certeza de que os governos europeus e seus cientistas assalariados têm as melhores das intenções, eu desconfiaria de
que defendem mesquinhos interesses comerciais, esquecendo-se inteiramente de que o etanol de cana-de-açúcar é o que até hoje existe
de melhor para combater o aquecimento global.
Simultaneamente, a campanha contra o etanol brasileiro vem usando um outro sofisma chamado mudança de uso do solo.
Se é derrubada uma parcela da floresta amazônica para plantar cana-de-açúcar, o dióxido de carbono emitido, para ser compensado pelo
etanol produzido para substituir o petróleo, precisaria de 500 anos.
A derrubada de toda a floresta amazônica corresponde, quanto ao conteúdo de carbono, a aproximadamente todo o petróleo já queimado
pela humanidade somado ao que ainda virá a ser usado das reservas conhecidas e a serem descobertas na Terra.
Eis por que desmatar é crime contra a natureza e contra a humanidade e deve ser punido implacavelmente.
Esse efeito, a emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa (GEE), ocorre em qualquer que seja a mudança de uso do solo, inclusive
para o cerrado. Mas esta denominação, cerrado, é extremamente imprecisa. Há cerrados com vegetação abundante e solos ricos em vida, e
há cerrados que são pouco mais que um deserto.
A União Europeia adotou arbitrariamente um parâmetro, 17 anos, para compensar, com a substituição da gasolina por etanol, os GEE
emitidos durante a mudança de solo.
Ora, até o presente, menos que 2% da expansão da cana se fez no cerrado, e isso corresponde a menos que 0,1% do restante do cerrado
atual. A expansão futura se fará muito provavelmente em pastagens e plantações abandonadas, como já vem ocorrendo, onde haverá
ganhos imediatos em carbono contido até mesmo no que diz respeito à fauna e à flora do solo.
Quem já pôs a mão na enxada sabe que a minhoca esperneia não de aflição, mas de felicidade, por receber um solo mais permeável e rico
em nutrientes, quando plantamos algo no solo desgastado pelo pasto ou no cerrado desnudo e seco.
Deixemos de lado as críticas insólitas de ecoidiotas, cientistas assalariados e lobistas pagos pelas companhias de petróleo e pelos
exportadores de alimentos e façamos sorrir a minhoca brasileira com suculentas plantações de cana-de-açúcar que contribuirão para salvar
o meio ambiente para nossos filhos e netos.



ENERGY

New Energy Injects Hope in a Colorado Steel Town
Fonte: The New York Times (30/07/09)

Steelworkers have toiled in this unlikely spot in south-central Colorado since the days of the cowboys and the railroad barons. Renewable
energy, on the other hand, is a new concept, mostly on the horizon.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/07/31/us/31steel.html?_r=1&hpw

CANA-DE-AÇÚCAR

Pontapé inicial
Fonte: Agência FAPESP (30/07/09)

O sequenciamento do genoma da cana-de-açúcar já está em andamento no Brasil. Na Universidade de São Paulo (USP), um grupo de
cientistas vinculados ao Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) realizou a primeira corrida em um pirossequenciador –
uma tecnologia de última geração empregada para o sequenciamento genético – obtendo 1,1 milhão de sequências.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10838/especiais/pontape-inicial.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.

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.


