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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
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Estado da Arte e Necessidades para o Desenvolvimento da

Campinas, 04 de Setembro de 2009. (Número 603)



Energia Solar Fotovoltaica no Brasil
10 de Setembro de 2009
Porto Alegre – RS
Mais informações: http://www.pucrs.br/cbsolar/

FEIRA SUSTENTÁVEL 2009

1ª Feira Catarinense da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
6ª Feira Catarinense de Economia Solidária
2ª Mostra de Energias Renováveis
18 a 20 de Setembro de 2009
Centrosul – Florianópolis – SC
Mais informações: Sara Caprario (48) 3025-7775

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

O missionário da energia
Fonte: Portal Exame (20/08/09)

Como o gaúcho Fábio Rosa está conseguindo disseminar o uso da energia solar entre moradores de baixa renda de regiões isoladas do
Brasil.



Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0950/gestao/missionario-energia-492836.html

ROTULAGEM AMBIENTAL

Pesquisa aponta vantagens de rotulagem ambiental para
refrigerador feito no país
Fonte: Portal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 439 (31/Ago 07/Set/09)

Ao se compulsar o trabalho acadêmico de mais de duzentas páginas que examina as transformações e consequências técnicas, sociais,
econômicas e ambientais, relacionando-as com o ciclo de vida e as políticas públicas que envolvem a fabricação no Brasil de refrigeradores
residenciais de uma porta, a impressão que fica é a de que o autor tem em mãos um material que poderia trazer grande contribuição para a
conscientização social.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2009/ju439_pag11.php#

CANA-DE-AÇÚCAR

Estudo inédito, com base em imagens de satélite, mostra avanço
sobre pastagens e outros cultivos; florestas são pouco atingidas
Fonte: Inovação Unicamp (31/08/09)

A expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil, maior região produtora no País, está se dando em áreas de pecuária e de
cultivos agrícolas, e não é causa direta do desmatamento na Amazônia, concluiu o estudo "Prospects of the Sugarcane Expansion in Brazil:
Impacts on Direct and Indirect Use Changes" (Perspectivas da Expansão da Cana-de-Açúcar no Brasil: Impactos em Mudanças de Uso
Diretos e Indiretos), feito por pesquisadores do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações (Icone), do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, da USP. O estudo utiliza imagens de satélite ― o único até
hoje ― e identifica as novas áreas de cultivo de cana e quais atividades ela está substituindo. Os dados mostram que a cana apresenta
tendência a ocupar pastos, e não áreas florestadas, em seu processo de expansão.
Leia mais: http://www.inovacao.unicamp.br:80/report/noticias/index.php?cod=588



ENERGIA

PCHs poderiam estar produzindo até o dobro de energia com uso
de tecnologia correta, diz especialista
Fonte: Canal Energia (02/09/09)

A produção de energia das PCHs brasileiras pode estar aquém do nível ótimo. Isso porque elas podem estar usando tecnologias
inadequadas para os pontos dos rios nos quais estão construídas. Além disso, as usinas, assim como as grandes centrais, tem sofrido com
as restrições ambientais, o que fez surgir uma geração sem reservatórios, a fio d'água. Segundo Roberto Miranda, diretor de Novos
Negócios da Alstom, que defendeu em tese de mestrado a família de turbinas Kaplan, como a opção mais adequada a realidade brasileira,
as usinas poderiam estar produzindo até o dobro de energia.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/OeM.asp?id=73580

AQUECIMENTO GLOBAL

Grupo defende manipular a Terra contra aquecimento
Fonte: Folha Online (02/09/09)

A viabilidade de estratégias artificiais para resfriar o planeta ainda está longe de ser bem conhecida, mas a ciência não deve abandonar de
todo esses recursos no combate ao aquecimento global, diz a maior associação acadêmica da Europa. Em um relatório publicado ontem, a
Royal Society pediu ao governo britânico para bancar um programa de 10 bilhões anuais a fim de resolver dúvidas sobre o uso de técnicas
da chamada geoengenharia.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u618524.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Carros terão de poluir menos a partir de 2014
Fonte: Folha de S. Paulo (03/09/09)

Conselho Nacional do Meio Ambiente ordena redução média de 33% na emissão de poluentes, padrão defasado em relação à
Europa.



Estudo do Ministério do Meio Ambiente revelou alta de 56% nas emissões de gás carbônico nos transportes durante os últimos 13
anos.

Carros novos de passeio e de passageiros terão de sair das fábricas emitindo 33% menos poluentes, em média, a partir de janeiro de 2013,
no caso dos veículos movidos a diesel (caso dos utilitários, como Picape S10 e Ford Ranger), ou de janeiro de 2014, no caso dos que são
movidos a gasolina e álcool.
A nova fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) foi aprovada ontem pelo Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente). No entanto, os padrões que o país terá em pouco mais de três ou quatro anos estão defasados em relação aos
que já vigoram atualmente na Europa e nos Estados Unidos.
"Geralmente, estamos uma fase atrás dos europeus e norte-americanos", disse Rudolf Noronha, coordenador do programa de qualidade do
ar do Ministério do Meio Ambiente.
A emissão de monóxido de carbono (CO), por exemplo, foi fixada no Brasil em 1,3 g/km (no caso de veículos que pesam até 1.700 quilos) e
2 g/km (no caso de veículos de maior peso), enquanto nos países da União Europeia, desde 2005, o limite é 1 g/km (válido para veículos
que pesam até 2.610 kg).
O corte nas emissões do monóxido de carbono, no caso dos veículos que pesam até 1.700 kg, será de 35% (passará dos atuais 2 g/km
para 1,3 g/km). Os veículos de maior peso passarão dos atuais 2,7 g/km para 2 g/km (queda de 26%).
O monóxido de carbono afeta a saúde dos moradores de grandes cidades. Pode causar de dor de cabeça ao bloqueio das funções
respiratórias. Outra substância que teve corte foi o óxido de nitrogênio.
Também nesse caso os novos limites serão superiores aos que vigoram na Europa desde 2005.
Sob o efeito da luz solar, o óxido de nitrogênio tem papel importante na formação do ozônio, um dos gases responsáveis pelo aumento da
temperatura do planeta.
A atual fase do programa brasileiro de controle da poluição para veículos leves entrou em vigor em janeiro deste ano. O programa foi criado
em 1986.
"Quando a nova fase entrar em vigor, haverá uma redução substancial dos poluentes", disse o ministro Carlos Minc, que anunciou ontem
estudos para reduzir as emissões também dos veículos usados, que dominam a frota brasileira.
A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) afirmou que os novos limites e prazos serão cumpridos. "Não
vejo nenhum problema", disse o presidente da comissão de energia e meio ambiente da Anfavea, Henry Joseph Júnior.
A Petrobras informou, em nota, que atenderá "tanto o fornecimento do óleo diesel quanto da gasolina", de acordo com as especificações já
definidas pela agência reguladora para a fase de testes.

Atrasos

O Conama reativou ontem a comissão que vai acompanhar a implantação do novo padrão. O objetivo é evitar o descumprimento dos novos
limites, como ocorreu no ano passado com a resolução que tratava da emissão de poluentes por veículos pesados movidos a diesel.
Essa resolução devia ter entrado em vigor neste ano, mas foi ignorada por fabricantes de veículos e pela Petrobras -que deveria fornecer



combustível com menor nível de enxofre. Um "festival de omissão e de impunidade", disse Minc.
O pretexto foi uma falha da ANP (Agência Nacional do Petróleo), à qual cabia definir as especificações desse combustível. Desta vez, a
ANP cumpriu essa etapa depois de uma primeira tentativa de votação, no Conama, em maio, da resolução aprovada ontem.
Um estudo divulgado na semana passada pelo Ministério do Meio Ambiente mostrou que houve um aumento de 56% das emissões de gás
carbônico no setor de transportes nos últimos 13 anos.

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.


