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

CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Começaram dia 14/09/09, as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.
Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

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

Campinas, 21 de Setembro de 2009. (Número 610)



O EVENTO
Um congresso internacional sobre energia no Brasil faz dele um fórum privilegiado para analisar o cenário atual da energia mundial. A
América Latina e o Brasil têm sido palco para importantes mudanças políticas e tecnológicas no ramo da indústria energética.
O Brasil, especialmente, devido ao dinamismo com que têm ocorrido importantes transformações na indústria de biocombustíveis e
petróleo. Além disso, novas políticas energéticas na América Latina levaram a uma reversão no processo da desregulamentação de
mercados em muitos países. Esses aspectos levantam questões importantes de debate para economistas de energia.

O Rio de Janeiro – considerado por muitos a capital energética do Brasil – será o espaço ideal para profissionais da academia, setor
privado e governo debater soluções para as os desafios globais comuns em um futuro incerto na energia. O foco do congresso está em
discutir mudanças possíveis nas políticas econômicas, tecnológicas e de mercado, prestando atenção à diversidade de soluções
atualmente disponíveis.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos online até o dia 15 de janeiro de 2010 através do site www.ab3e.org.br/rio2010, no formato
MS Word (o formato PDF não será aceito), usando o modelo oferecido. Ao contrário de outros eventos da IAEE, não é necessário enviar
o CV juntamente com o resumo. O comitê de seleção fará uma análise dos resumos sem conhecer o nome dos autores. A aceitação
dos trabalhos será baseada somente no resumo de no máximo duas páginas, contendo (1) breve introdução, (2) métodos, (3) resultados,
(4) conclusões e (5) referências bibliográficas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados em organizar sessões paralelas devem propor o tópico e possíveis palestrantes para o prof. Arnaldo C. S. Walter através
do e-mail rio2010@ab3e.org.br.

XI CONBRAVA

Congresso sobre Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação,
Aquecimento e Tratamento do Ar
22 a 25 de Setembro de 2009
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo - SP
Mais informações: www.abrava.com.br



CICLO DE PALESTRAS

Bioenergia no Brasil
23 de Setembro de 2009
Auditório do Centro Operacional do Inmetro – Xerém – Duque de Caxias - RJ
Mais informações: eventos@inmetro.gov.br

NOTÍCIAS
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Prédios terão eficiência analisada
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Jul/09)

A Eletrobrás e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) lançaram no dia 2 de julho, em São Paulo
(SP), a Etiqueta de Eficiência Energética em Edificações para edifícios comerciais, de serviços e públicos.



Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=200&id_revista=200&altura=768&largura=1024

ENERGIA SOLAR

Brasil começa a produzir placas fotovoltaicas
Fonte: Eletrobrás (08/09/09)

Com tecnologia inovadora e totalmente brasileira, o país está fabricando placas fotovoltaicas que transformam energia solar em elétrica. A
produção dos primeiros 11 dispositivos está sendo realizada no laboratório do Núcleo Tecnológico de Energia Solar (NT-Solar) da Pontifícia
Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul (NT-Solar). No dia 10, o projeto-piloto da nova tecnologia será apresentado na oficina
intitulada “Estado da arte e necessidades para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil" , promovido pela Eletrosul e pelo
NT-Solar. Além dessas duas instituições, o projeto tem como parceiros a Petrobras, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a
Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE), e o apoio do Ministério de Minas e Energia e da Aneel.
Leia mais: http://www.eletrobras.com/elb/main.asp?View=%7BEB7EA1A1-360E-40FA-9360-
742E53C8C220%7D&Team=&params=itemID=%7BDD3D99DE-2DC2-459A-8966-B628F27FF08B%7D;&UIPartUID=%7B9E178D3B-9E55-
414B-A540-EB790C1DF788%7D

SETOR ENERGÉTICO

Estudo sobre governança em eletricidade aponta para o desafio
de incorporar as opiniões da sociedade nas decisões do setor
Fonte: Portal do Meio Ambiente (18/09/09)

Levantamento, que usou metodologia aplicada em outros países em desenvolvimento para identificar fatores a serem aperfeiçoados no
setor energético, foi coordenado no Brasil pelo Idec e outras duas instituições
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/assuntos-gerais/1709-estudo-sobre-governanca-em-eletricidade-aponta-para-o-desafio-
de-incorporar-as-opinioes-da-sociedade-nas-decisoes-do-setor.html

ENERGIA RENOVÁVEL



Las carreteras con paneles solares podrán producir energía
Fonte: El Mundo (21/09/09)

En un garaje de Idaho, lejos del rugido de la civilización, el ingeniero Scott Brusaw está construyendo un sueño llamado Carreteras Solares
(Solar Roadways). El Departamento de Transportes de EEUU ha firmado con él con un contrato de 100.000 dólares y ha fijado una fecha,
12 febrero del 2010, para tener el listo el primer prototipo de panel solar que «servirá para revolucionar el modo en que nos movemos y
conseguimos nuestra energía.
Leia mais: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/20/ciencia/1253470160.html

ENTREVISTA

Acordo de Copenhague não fará diferença em emissão
Fonte: Folha de S. Paulo (21/09/09)

Para professor da Universidade da Califórnia em San Diego, próximo tratado do clima corre o risco de cometer os mesmos erros
do Protocolo de Kyoto .

NUM MOMENTO em que o mundo pede pressa na negociação de um novo acordo do clima, a posição do cientista político americano David
Victor parece bizarra: ele quer que os governos parem um pouco para conversar. Uns dois anos. Não é que Victor seja contra um acordo
forte contra os gases-estufa. Ao contrário: o que ele quer, diz, é evitar que os diplomatas reunidos em Copenhague em dezembro produzam
um acordo cheio de promessas impossíveis de cumprir.

DA REDAÇÃO
Victor diz temer um tratado que, no final das contas, não leve a uma redução significativa de emissões e ainda provoque desistências de
alguns países no caminho. Um acordo assim já existe: o Protocolo de Kyoto, que tem metas pífias de redução para países desenvolvidos e
que foi abandonado pelo maior poluidor do planeta, os EUA. "Estamos cometendo quase os mesmos erros que cometemos com Kyoto",
afirma Victor, professor de Relações Internacionais da Universidade da Califórnia em San Diego e um dos mais célebres críticos do acordo
no mundo acadêmico. Segundo o pesquisador, autor do livro "The Collapse of the Kyoto Protocol" ("O Colapso do Protocolo de Kyoto"), de
2001, a falta de negociações sérias no ano passado, a extrema complexidade do tema e o número alto de países na mesa (190) têm tudo
para produzir em Copenhague um repeteco de Kyoto. "Não há chance nenhuma de que Copenhague sozinha vá produzir um acordo que
fará diferença nas emissões", afirmou. "É inevitável que o mundo terá um aquecimento muito grande, mesmo que os governos resolvam
levar o problema a sério." Na semana passada, em artigo na revista científica "Nature", Victor propôs que Copenhague produza um acordo
provisório e que os principais países poluidores, entre os quais o Brasil, comecem a sério a discutir políticas de redução. Em entrevista à



Folha, ele explica sua ideia. (CLAUDIO ANGELO)

FOLHA - Há um grau de interesse público enorme na conferência de Copenhague. Por quê?
DAVID G. VICTOR - Eu acho que virou um grande assunto porque é o próximo grande marco na discussão de clima. O último grande marco
foi Kyoto, e Copenhague é a extensão lógica de Kyoto, porque é a data-limite para o tratado substituto. Então é por isso que muitas pessoas
começaram a acompanhar o assunto. E muitas empresas também, porque isto se tornou uma grande questão para a maneira como elas
operam.
FOLHA - Será que, por causa desse interesse das empresas, o combate à mudança climática não aconteceria mesmo sem um acordo?
VICTOR - O que acontece agora é que o que a maioria dos países está fazendo é o que eles fariam mesmo na ausência de um tratado. Os
europeus estão muito preocupados com a mudança climática e estão correndo para fazer o que têm feito, os EUA estão fazendo um um
pouquinho, o Brasil está um pouco envolvido. O desafio para os diplomatas é produzir um acordo que faça os países fazerem mais do que
fariam sozinhos.
FOLHA - Quais são as chances de que Copenhague vá produzir um acordo significativo para o clima?
VICTOR - Não há chance nenhuma de que Copenhague sozinha vá produzir um acordo que fará diferença nas emissões, porque os
processos industriais e de agricultura que causam emissões mudam muito lentamente. O máximo que podemos esperar de Copenhague é
mais um passo num longo processo de botar pressão nas atividades que causam emissões.
FOLHA - O sr. publicou em 2001 um livro chamado "O Colapso do Protocolo de Kyoto", no qual explicava por que o acordo havia falhado.
Nesta semana, escreveu um artigo para a revista "Nature" dizendo que o acordo de Copenhague também ruma para o fracasso. Quais são
os problemas de um e de outro?
VICTOR - O principal é que as pessoas não tratam esse assunto como o problema econômico sério que ele é. Elas ainda o tratam como um
problema ambiental. Quando você pensa isso como um problema ambiental, você tem um conjunto de ferramentas no kit dos diplomatas:
você fixa metas progressivas, dá só um par de anos para a negociação, as pessoas que negociam são ministros de Ambiente. Essas
ferramentas funcionam muito bem para problemas ambientais, mas o aquecimento global é um tipo de problema totalmente diferente.
Estamos hoje, em pleno processo rumo a Copenhague, cometendo quase os mesmos erros que fizemos com Kyoto.
FOLHA - Que foram...
VICTOR - Que foram: quase nenhuma negociação séria sobre compromissos aconteceu no ano que antecedeu a assinatura de Kyoto. O
mesmo está acontecendo agora. O número de assuntos na mesa é imenso. O número de países é maciço. Parece que não aprendemos
nada com a experiência de Kyoto, porque estamos repetindo-a. É por isso que eu fui tão pessimista no artigo da "Nature". Parte disso é
porque o problema da mudança climática é muito, muito difícil de resolver. Parte disso é porque os instrumentos desenhados -os tratados,
as organizações- não estão à altura da tarefa. E o que me preocupa é que nós vamos perder mais dez anos patinando, fingindo que
estamos atacando o problema com organizações que não têm capacidade para isso. E o que eu acho que isso significa é que é inevitável
que o mundo terá um aquecimento muito grande, mesmo que os governos resolvam levar o problema a sério. Eu não falo muito disso no
artigo da "Nature", mas a consequência disso é que os governos terão de gastar muito mais tempo pensando em adaptação, em
geoengenharia e em coisas que são preocupações quando você vê um futuro que terá um bocado de aquecimento global.



FOLHA - O Banco Mundial soltou um relatório nesta semana reconhecendo que será quase impossível não ultrapassarmos as 450 partes
por milhão de CO2 na atmosfera, o nível considerado seguro. Qual o sr. acha que será a concentração final antes de estabilizarmos o
clima?
VICTOR - A meta de 450 partes por milhão só existe enquanto ninguém realmente tentar cumpri-la. Quando tentarem, verão que vamos
passar longe dela. A meta de 2C que a União Europeia pôs na sua lei e que o G8 pôs no seu comunicado vai ser estourada.
FOLHA - O acordo não está certo e os instrumentos não estão à altura da tarefa, na sua opinião. Qual seriam o acordo certo e os
instrumentos certos então?
VICTOR - O que eu acho que precisa ser feito é separar as questões sobre as quais os governos já concordam com as questões sobre as
quais é impossível haver acordo nos próximos dois anos. Na primeira categoria, o que você faz é um acordo provisório, que garanta os
compromissos que os governos já se dispuseram a adotar. E aqui houve um enorme progresso: o Japão fez uma promessa neste ano, a
União Europeia fez no ano passado, neste semestre, espero, os EUA farão uma promessa, a Índia e a China estão se preparando. Algo que
possa cimentar essas propostas, para que os governos não fiquem chateados com a falta de progresso. A segunda coisa que você precisa
fazer é iniciar um processo pelo qual os compromissos que os governos adotam um em relação ao outro possam ser mais orientados pelas
coisas que eles podem de fato cumprir. Um dos problemas de Kyoto é que as pessoas chegaram lá fazendo promessas de corte de
emissões que não podiam honrar. Precisamos de um processo que se concentre num punhado de governos: Brasil, Indonésia, EUA, UE,
Japão, China. Esses governos podem se juntar e fazer promessas uns aos outros, e essas promessas não seriam só o que eles podem
fazer já, mas também o que eles se dispõem a fazer caso outros governos façam mais.
FOLHA - Mas como esses compromissos condicionados seriam diferentes de metas voluntárias que não resolvem o problema?
VICTOR - O melhor exemplo é o que a UE está fazendo agora. Eles têm uma meta, que é voluntária, e dizem: se vocês, nos outros países,
fizerem coisas parecidas, nós aumentaremos para tanto. E não é esse o diálogo que estamos tendo. O único estilo de negociações que
temos no momento é todo mundo falando o que vai fazer voluntariamente, e outros estão até mesmo dizendo que, se os outros não fizerem,
eles não vão fazer nada.
FOLHA - O sr. também critica a pressa nas negociações. Mas nós não temos muito tempo, certo? Não podemos gastar mais dois anos
falando sobre o assunto.
VICTOR - Eu acho que esta é a realidade (risos). Temos dois caminhos a seguir: um, estamos numa crise e precisamos andar mais rápido e
ter tudo finalizado em Copenhague. E o resultado desse caminho será outro Kyoto, onde os grandes países aderem ao acordo e outros não,
onde as metas são aguadas e as pessoas ficam pensando que se fez algo a respeito, quando na verdade não há nenhuma estratégia séria.
O segundo caminho, o que eu defendo, é que você precisa de mais tempo para que a negociação possa refletir o que os governos podem
de fato fazer. E isso, infelizmente, é um processo lento. De uma maneira ou de outra, estaremos comprometidos com uma quantidade
grande de aquecimento global.
FOLHA - Muita gente acha que o custo da mitigação vai se tornar proibitivo se demorarmos mais para fazer a emissões começarem a
declinar. Além disso, há o temor de um colapso no mercado de carbono, que ficaria sem regra nenhuma depois de 2012, quando Kyoto
expira.
VICTOR - A questão mais importante agora é a dos mercados de carbono. Ele precisa de um sinal muito claro de Copenhague de que os
governos não vão deixar essas regulações desaparecerem. É por isso que você precisa de um acordo provisório.



FOLHA - Que elementos deveriam constar desse acordo "redux" de Copenhague que o sr. propõe?
VICTOR - Os tópicos centrais são metas e prazos que todos poderão adotar e extensão do MDL [Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de
Kyoto, que prevê venda de créditos de países pobres para países ricos]. Um problema central é que há um grande número de créditos que
não são créditos.
FOLHA - Ele não teve eficácia nenhuma, é isso?
VICTOR - Eu não diria que não teve eficácia nenhuma, porque, se você procurar bem, vai encontrar um bom projeto. Mas, no geral, o MDL
tem sido um desastre. Você olha para as curvas de emissões e para os projetos individuais, as pessoas estão recebendo investimentos
novos para coisas que seriam feitas de qualquer maneira.
FOLHA - Os países em desenvolvimento devem adotar metas obrigatórias como as de Kyoto?
VICTOR - Eu sempre fui cético quanto a metas tipo Kyoto, porque os governos não controlam emissões: os governos controlam a política e
a economia, e é a economia que produz emissões. Nos países em desenvolvimento, em especial, há uma relação muito fraca entre a
política dos governos e as metas de emissão que eles podem adotar. Eles não sabem qual será seu nível de emissão no futuro. Então eles
fariam como a Rússia, que é oferecer metas de redução muito mais altas que suas emissões. E nós não queremos que isso aconteça.
FOLHA - O sr. está para ser pai pela primeira vez. Como é ter um filho quando o sr. acredita que o cenário para o futuro dele será tão turvo?
VICTOR - Toda geração tem algum problema que a deixa muito deprimida. A última geração teve as armas nucleares. A anterior teve a
depressão econômica, a outra teve a guerra na Europa. Eu acho que, no longo prazo, nós vamos resolver o aquecimento global, com
tecnologias radicalmente novas. Mas vai levar muito tempo. Daqui até lá, teremos algum aquecimento aqui, e parte dessas mudanças
climáticas pode ser muito catastrófica.

"As pessoas não tratam esse assunto como o problema econômico sério que ele é. Elas ainda o tratam como um problema ambiental"

"É inevitável que o mundo terá um aquecimento muito grande, mesmo que os governos resolvam levar o problema a sério"

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.


