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

EVENTOS
WORKSHOP

Uso da Água na Produção de Etanol de Cana-de-Açúcar
24 de Novembro de 2008
Auditório ID2 (Bloco I) da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3201 6902 / 6903 Ramal 6 com Fabiana ou Fernanda

Informamos que o Workshop será realizado no auditório ID2 (Bloco I) da Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEM) da Unicamp e não mais no auditório do DEMA.

A participação é gratuita!
As vagas são limitadas!
A programação final segue anexa!

BIOFUELS 2008

Conferência Internacional sobre Biocombustíveis
Os biocombustíveis como vetor do desenvolvimento sustentável

Campinas, 19 de Novembro de 2008. (Número 519)



17 a 21 de Novembro de 2008
São Paulo – SP
Mais informações: www.biofuels2008.com/br/index.php
Assista o evento ao vivo: www.biofuels2008.com/br/video.php

MICROGERAR

Seminário e Mostra de Microgeração Distribuída
Políticas públicas, tecnologias e linhas de investimento para aplicações conectadas à rede e em atendimentos
descentralizados

25 e 26 de Novembro de 2008
Centro de Convenções do Hotel Ca’D’Oro – São Paulo – SP
Mais informações: www.renove.org.br/microgerar

Workshop sobre Instrumentação e Automação Agrícola e
Agroindustrial
28 de Novembro de 2008
Auditório Sérgio Mascarenhas – Embrapa Instrumentação Agropecuária – São Carlos – SP
Mais informações: www.apta.sp.gov.br/cana/eventos.php?id=80

17th European Biomass Conference & Exhibition
29 de Junho a 03 de Julho de 2009
Congress Center Hamburg – Alemanha
Mais informações: www.conference-biomass.com/index.htm



NOTÍCIAS
AMÉRICA LATINA

Prospectiva del Sector Energetico AL 2018
Fonte: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE (07/11/08)

La seguridad del suministro y costo de la energía eléctrica son factores relevantes para la competitividad y atracción de inversión entre
países con patrón equiparable de desarrollo tecnológico.
Por ello, en cumplimiento de su Misión de promover la toma de decisiones con visión de largo plazo, El Centro de Estudios Estratégicos
de IPAE con el apoyo del Millennium Project de la World Federation of United Nations Associations, está realizando el estudio de
Prospectiva del Sector Eléctrico al año 2018 a pedido de el Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía – Osinergmin.
Su participación en la consulta Delphi de Energía Eléctrica, contribuirá a generar recomendaciones para priorizar políticas viables que
aseguren el suministro eficiente de energía eléctrica en nuestro país durante los próximos 10 años.
Leia mais: www.ipaecee.org.pe/

BIOCOMBUSTÍVEIS

Pirólise é melhor que hidrólise para obter combustível a partir
de resíduo agrícola, diz professor que patenteou tecnologia
Fonte: Inovação Unicamp (17/11/08)

Simples, limpa e economicamente viável. É assim que o agrônomo Luis Augusto Barbosa Cortez e o empresário Juan Miguel Mesa Pérez
descrevem a pirólise, um dos processos que permitem transformar matérias-primas como palha e bagaço de cana-de-açúcar em
biocombustíveis. Os dois têm autoridade para falar do assunto: Cortez, professor e pesquisador da Faculdade de Engenharia Agrícola
(Feagri) da Unicamp, ajudou a organizar o livro Biomassa para Energia, lançado no último mês de julho; Juan, que teve Cortez como
orientador de doutorado, é um dos sócios da empresa Bioware, dona de uma planta de pirólise. Cortez e Juan também dividem a autoria de
uma patente sobre a tecnologia com José Dilcio Rocha, o outro sócio da Bioware. A patente, solicitada ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) em fevereiro deste ano, pertence à empresa e à Unicamp.
Leia mais: www.inovacao.unicamp.br/report/noticias/index.php?cod=444



PROTOCOLO DE KYOTO

EUA vão liderar pós-Kyoto, diz analista
Fonte: Folha Online (18/11/08)

Não está claro quão difícil será para o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprir sua promessa de tornar o país o líder
mundial no debate ambiental. Um sinal de vontade política, pelo menos, já foi emitido: os EUA estão de volta à mesa de discussões sobre a
crise climática mundial.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u468810.shtml

ENERGIA

Consumo de energia ainda não reflete crise, diz EPE
Fonte: Canal Energia (18/11/08)

Próxima de completar dois meses, com a quebra do Lehman Brothers, a crise financeira internacional ainda reflete pouco no setor elétrico.
E a situação deve se manter em 2009, segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Mauricio Tolmasquim. Segundo ele,
o ponto mais visível da crise na demanda por energia será no setor industrial, cuja demanda por eletricidade é mais sensível a variações na
produção que outros setores, como o residencial ou o comercial. O executivo comentou a respeito de revisões feitas pela EPE nas
projeções de demanda para 2009, após participar do segundo dia do XII Congresso Brasileiro de Energia, nesta terça-feira, 18 de
novembro, no Rio de Janeiro.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Consumidor.asp?id=68254

ETANOL

Expansão do etanol traz risco real à produção de alimentos no
Brasil, mostra estudo
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (18/11/08)

A expansão do etanol no Brasil pode causar prejuízo à produção de alimentos no país. É o que afirma relatório elaborado pelo conjunto de



organizações denominado Plataforma BNDES, que monitora socialmente as ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

EFEITO ESTUFA

Crise não pode afetar corte de gás de efeito estufa, defendem
britânicos
Fonte: Estadão Online (19/11/08)

O temor de que a crise financeira possa servir de pretexto para que metas de redução das emissões de gases de efeito estufa sejam
deixadas de lado não parece ecoar num dos principais emissores do mundo, a Inglaterra. O país, que tem uma relação histórica com as
mudanças climáticas - foi lá que a Revolução Industrial, e o conseqüente uso massivo de combustíveis fósseis, teve início - está assumindo
uma postura de liderança na União Européia para garantir que acordos já acertados continuem sendo seguidos.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081119/not_imp279910,0.php

EFICIÊNCIA

Varejo eficiente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (19/11/08)

As lojas verdes são as novas vedetes das grandes varejistas, que prometem diminuir o impacto causado pelos pontos-de-venda ao meio
ambiente e, assim, melhorar sua imagem perante os consumidores. McDonalds, Wal-Mart e Grupo Pão de Açúcar já começam a construir
no Brasil filiais abastecidas com energia solar, decoradas com móveis de materiais reciclados e operadas com equipamentos mais
eficientes. Mas o maior desafio será conseguir equacionar os custos dessas lojas, que podem ser até 30% mais altos que os de uma loja
convencional.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ETANOL



Rumo à segunda geração
Fonte: Agência Fapesp (19/11/08)

O etanol de segunda geração, produzido a partir da celulose presente nos resíduos da cana-de-açúcar, é uma alternativa fundamental aos
cerca de cem países capazes de produzir o combustível renovável e que desejam fazê-lo sem prejudicar a produção de alimentos.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9751/especiais/rumo-a-segunda-geracao.htm

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). Obrigada.


