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Auditório da Biblioteca Central da Unicamp – Campinas – São Paulo

Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, PSE/FEM/Unicamp e International Energy Initiative (IEI)
Apoio: Instituto Aqua Genesis
Organização: NIPEeventos

Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/nipesolar

EVENTOS

Campinas, 16 de Novembro de 2009. (Número 631)



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

A Cadeia Produtiva do Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
25 de Novembro de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br/nwlt2/internews/200911e01/

Fórum Brasileiro de Energia
27 a 30 de Abril de 2009
Parque de Eventos – Bento Gonçalves – RS
Mais informações: http://www.institutoventuri.com.br/energia/

NOTÍCIAS
ENERGIA



Trilha para o futuro
Fonte: National Geographic (Mai/09)
Por Bill McKibben

Não há solução única. A matriz energética do futuro vai exigir um conjunto de tecnologias.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/especiais/energia/energia-renovavel-492966.shtml

SELO VERDE

Ministro propõe IPI menor para carro verde, em vez de popular
Fonte: 24Horas News (08/11/09)

O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, irá propor ao governo a troca do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) mais baixo para car
por incentivo tributário para carros que poluírem menos. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro afirmou que a proposta está se
há dois anos, pois exige a criação de um "selo verde" para automóveis, a exemplo do selo de eficiência energética que já existe para eletrodomé
exemplo.
Leia mais: http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=310660

BIOCOMBUSTÍVEL

Petrobras Biocombustível amplia assistência técnica
a produtores de oleaginosas
Fonte: Globo Rural (13/11/09)

Um total de 12.600 agricultores familiares de 85 municípios de Minas Gerais vão receber orientação da Petrobras para a produção de oleaginosa
instituições como a Copasf - Cooperativa da Região do Médio São Francisco - a Cooperativa de Agricultores Familiares e Agroextrativistas Grand



Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1706358-1935,00.html

CO2

Brasil reduzirá até 39% de gases-estufa
Fonte: Folha de S. Paulo (15/11/09)
Por Claudio Angelo

Lula arbitra disputa interna e define meta que o país apresentará na conferência do clima de Copenhague, em dezembro

Proposta varia entre 36,1% e 38,9% em relação à atual tendência das emissões, ou um corte de 15% em relação aos níveis de CO2 de 20

O Brasil saiu da retranca. Após semanas de uma guerra interna no governo, o país anunciou ontem que reduzirá de 36,1% a 38,9% de suas emi
carbônico até 2020, em relação ao que emitiria se nada fosse feito. O compromisso será apresentado na conferência do clima de Copenhague, e
Trata-se de um desvio de até 1,052 bilhão de toneladas de CO2 em relação ao cenário tendencial para 2020, que prevê emissões de 2,7 bilhões
Em relação a 2005, o ano de pico das emissões brasileiras, é um corte de 15%.
"São ações quantificáveis, reportáveis e passíveis de verificação, que nós estamos assumindo de forma voluntária", disse a jornalistas a ministra
(Casa Civil). O governo agora vai realizar uma série de reuniões para definir o custo das ações e a data em que elas serão implementadas.
A meta brasileira, chamada por Dilma e Carlos Minc (Meio Ambiente) de "a ação de mitigação mais forte dos países em desenvolvimento", pode
negociações do novo acordo internacional de combate ao aquecimento global, que ameaçam naufragar.
O Brasil, quinto maior emissor de carbono, vinha sendo cobrado por países ricos e pela ONU para pôr um número na mesa. Ao fazê-lo, deve con
ricos a elevarem suas metas de corte de emissões -hoje elas são insuficientes para impedir um aquecimento perigoso da Terra.
Minc havia proposto um corte de 40% em 2020 em relação ao cenário tendencial (o chamado "business as usual"). Alguns setores do governo, n
vinham resistindo a adotar metas de redução além do desmate na Amazônia. Uma das principais resistências foi de Dilma, que via no corte de em
entrave ao crescimento econômico.
Outro foco vinha do Itamaraty, que temia adotar um objetivo ambicioso que o país não pudesse cumprir. "A questão é que não existe "meta volun
do momento em que se apresenta a meta à convenção [do clima da ONU], ela se torna vinculante", disse a ex-ministra Marina Silva (PV).
Ontem, numa reunião em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva arbitrou a disputa interna e resolveu que a meta brasileira iria variar e



38,9%, número mais próximo da proposta de Minc. "É um intervalo de confiança", explicou Dilma, dizendo que o país poderia fazer menos ou ma
de ter menos ou mais recursos e menos ou mais engajamento dos Estados e da população.

Outros setores
Além do desmatamento na Amazônia, compõem a proposta a redução de 40% no desmatamento no cerrado, que deve abater 100 milhões de to
carbônico das emissões nacionais; uma série de ações no setor agropecuário (recuperação de pastagens, plantio direto, fixação biológica de nitr
integração lavoura-pecuária); ações de eficiência energética, aumento no uso de biocombustíveis, expansão das hidrelétricas e fontes alternativa
o chamado "carvão verde" para a siderurgia, com a substituição de lenha de mata nativa por lenha de florestas plantadas.
Os cenários montados pelo governo para a redução comportam tanto um crescimento econômico de 4% quanto o de 5% ao ano, como Dilma qu
O governo ainda não sabe quanto custará cumprir as metas; só no setor agropecuário, serão cerca de R$ 40 bilhões por ano. "O Brasil vai usar p
capacidade de financiamento para implementar suas ações", afirmou Dilma. Segundo ela, apesar de o país esperar receber verba do mundo des
grande parte do dinheiro da mitigação virá de fontes domésticas, especialmente o BNDES.
Escolhida por Lula para chefiar a delegação brasileira em Copenhague, Dilma apresentará as metas na próxima segunda-feira, numa reunião de
Copenhague.
Hoje, Lula e Dilma exibem a proposta ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, que chamou Lula a Paris para debater clima.

ENERGIA

Barreira ambiental vai afetar mais os setores intensivos
de energia
Fonte: Estadão Online (16/11/09)

Estudo da Fiesp mostra que maiores prejuízos recairão na venda de ferro e aço, celulose, argila, papel e alumínio.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091116/not_imp466951,0.php

SISTEMA ELÉTRICO



Operador do sistema elétrico é vulnerável a ataque de hackers
Fonte: Folha Online (16/11/09)

Falhas que causavam a vulnerabilidade do site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) à invasão de hackers foram corrigidas na sexta-
após o apagão que afetou 18 Estados brasileiros, informa reportagem de Fernando Rodrigues para a Folha.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u652896.shtml

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.


