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ENERGIA SOLAR

Mais de três décadas depois, o uso de energia solar volta a ser disc
seriamente
Fonte: Portal Unicamp (04/12/09)
Por Luiz Sugimoto

Passadas mais de três décadas depois da primeira crise do petróleo, que levou governo e iniciativa privada a fomentarem projetos
científicos para viabilizar o uso da energia solar, pesquisadores da Unicamp voltam a colaborar em novo esforço para que o país alcance
este objetivo. Agora, existe uma motivação adicional além da econômica, a ambiental, diante da conscientização de que somente a
utilização de múltiplas fontes de energia poderá equacionar a dependência de fontes não-renováveis.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/12/04/mais-de-tres-decadas-depois-o-uso-de-energia-solar-volta-a-ser-discutido-seria

EVENTOS

Campinas, 07 de Dezembro de 2009. (Número 640)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

IIICBENS

III Congresso Brasileiro de Energia Solar
21 a 24 de Setembro de 2010
Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Belém – PA
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br

Fórum Brasileiro de Energia
27 a 30 de Abril de 2010
Parque de Eventos – Bento Gonçalves – RS
Mais informações: http://www.institutoventuri.com.br/energia/

NOTÍCIAS
COP 15

Copenhague: expectativas irreais ou avanços históricos?



Fonte: Portal Mudanças Climáticas (07/12/09)

COBERTURA ESPECIAL COP 15
Às vésperas da COP 15, especialistas acreditam que ainda há tempo de construir um acordo sobre clima que pode marcar o início da
necessária alteração no rumo dos padrões de desenvolvimento e produção do planeta. Mas é necessário que o acordo seja forte o
suficiente para garantir essa mudança. Consequências não só climáticas, mas também econômicas, estão em jogo no momento.
Leia mais: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/cop15/

COP 15

A sustentável intensidade do CO2
No Brasil, a ficha de Copenhague, ao que parece, já começou a cair.
Fonte: Folha de S. Paulo (06/12/09)

Por Marcelo Leite - autor de "Darwin" (série Folha Explica, Publifolha, 2009) e "Ciência - Use com Cuidado" (Editora da Unicamp,
2008)

Na véspera da conferência sobre mudança do clima em Copenhague, nada mais apropriado do que falar de sua estrela, o carbono.
É o apelido genérico dos gases do efeito estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4).
Esses compostos contribuem para aquecer o planeta retendo radiação solar junto da superfície. Se esquentar muito, o clima pode endoidar.
Para prevenir essa mudança, que poria em polvorosa a agricultura e as populações litorâneas, é preciso reduzir a emissão de GEE.
Como ninguém quer voltar para a Idade da Pedra, muito menos em países pobres como Brasil, Índia e China, o crescimento econômico não
pode parar. Produzir mais e emitir menos implica "descarbonizar" a economia, reduzir sua "intensidade carbônica".
Isso só pode ser conseguido diminuindo a participação de combustíveis fósseis na matriz energética de cada país. Gasolina, diesel, gás
natural e carvão, quando queimados, lançam na atmosfera carbono que ficou estocado por milhões de anos sob a terra. A alternativa são f
ontes renováveis de energia: hidrelétricas (os rios continuam a correr e encher reservatórios), biocombustíveis (a cada safra as plantas
reabsorvem CO2 emitido na combustão), energia eólica (afinal, os ventos sopram sempre, com maior ou menor força) e solar.



O Brasil apresenta um perfil peculiar, no mundo, nesse quesito. Se computada toda a energia consumida no país, da eletricidade aos
combustíveis dos transportes, 46% têm origem renovável, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética, estatal). A média mundial é
13%, e a dos países desenvolvidos, ainda mais modesta, 7%.
Se considerada só a geração de eletricidade, o desempenho brasileiro melhora consideravelmente: 87% de fonte renovável. No mundo, só
18%. O problema é que essa matriz está "se sujando", com aumento da participação de combustíveis fósseis. Está lá no "Plano Decenal de
Expansão de Energia 2008-2017" da EPE: termelétricas a óleo combustível passarão a responder por 5,7% da eletricidade gerada, contra
1,3% atuais. As hidrelétricas cairiam para 71%.
Em outras palavras, a tendência brasileira, no momento, é "carbonizar" sua matriz exemplar. A não ser que aumente significativamente a
eficiência energética (quantidade de energia gasta para produzir uma unidade de PIB), emitirá mais carbono para cada uma dessas
unidades. Caminhamos, portanto, na contramão de países como Índia e China, que conseguem crescer -e muito- diminuindo a intensidade
carbônica.
Tanto é que se disseram dispostos a cortá-la em até 25% e 45%, respectivamente, em dez anos. De todo modo, a posição do Brasil ainda é
invejável no grupo Bric. A intensidade carbônica da economia indiana é 20% maior que a brasileira. A russa, 80%. A chinesa, 100% (só de
geração por termelétricas a carvão, pior fonte de carbono, a China agregará até 2030 o equivalente a quatro vezes o que o Brasil
produz hoje).
"É um desafio evitar que esse indicador cresça sem que o setor se torne um gargalo e sem impedir que a população consuma mais energia
no Brasil", afirma Mauricio Tolmasquim, presidente da EPE. Tolmasquim informa que o próximo plano decenal vai incorporar o conceito de
intensidade energética com vistas a diminuir emissões. Os dados em preparação, segundo ele, já foram utilizados no cálculo da contribuição
do setor energético para as metas de redução anunciadas no dia 13. A ficha de Copenhague, parece, começou mesmo a cair.

COP 15

Mudanças climáticas na América Latina
Fonte: BBC Brasil (04/12/09)

Como membro do G-20 e parte dos BRIC, o Brasil é o país da região com papel mais importante nas negociações –. O México também tem
um papel importante. A maioria dos países latino-americanos pertence ao grupo de negociação G-77 + China (que é na verdade uma
coalizão de 132 países em desenvolvimento). O G-77 pede de 25 a 40% de cortes obrigatórios até 2020 nas emissões de países
industrializados, em relação aos níveis de 1990. Além disso, os países do grupo defendem uma grande transferência de fundos (1,5 a 2%



do PIB dos países ocidentais) para adaptação. Entretanto, há muitas diferenças nas posições dos governos da região. Uma das principais
divergências é a existente entre os países de governos de esquerda que pertencem à Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), que
inclui a Venezuela e seus aliados (apesar de eles não negociarem formalmente como integrantes do grupo). Esses países dizem não estar
preparados para considerar cortes nas suas próprias emissões. Por outro lado, Brasil, México, Costa Rica e Peru disseram estar prontos
para fazer seus próprios cortes. Colômbia e Panamá se dizem preparados para considerar o assunto.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/12/091203_mapaemissoes.shtml

CHINA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Os vermelhos serão verdes?
Portal Exame (26/11/09)
Por Ana Luiza Herzog

Na Conferência de Copenhague, na Dinamarca, encontro que deve definir como o planeta brigará contra o aquecimento global, os holofotes
estarão voltados sobretudo para dois países. O primeiro deles são os Estados Unidos, que até 2006 ocupavam o posto de maior emissor
mundial de gases causadores do efeito estufa em termos absolutos. O outro é a China, nação que conquistou o pouco honroso título de
maior emissor do mundo. Quando se faz a conta por cabeça, os chineses ainda estão distantes dos americanos. Cada um dos 1,3 bilhão de
habitantes da China emite, em média, 6 toneladas anuais de CO2, ante 25 toneladas de um americano. Mas, com a manutenção do ritmo de
crescimento do país, as perspectivas para o futuro são sombrias.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0957/mundo/vermelhos-serao-verdes-514136.html

AMAZÔNIA

Fim do desflorestamento na Amazônia
Fonte: Agência FAPESP (04/12/09)

O surgimento de duas oportunidades históricas pode diminuir e até mesmo acabar com o processo de desflorestamento na Floresta
Amazônia. A constatação está em artigo publicado por cientistas do Brasil e dos Estados Unidos na nova edição da revista Science.



Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11451/divulgacao-cientifica/fim-do-desflorestamento-na-amazonia.htm
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