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III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
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Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br
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NOTÍCIAS



COMBUSTÍVEL

Apertem os cintos: o combustível sumiu!
Fonte: Revista Lumière – 118 (Fev/08)

O petróleo não acabou, pelo menos por enquanto, mas as montadoras já estão investindo em automóveis não poluentes e mais eficientes:
os veículos elétricos. Esse tipo de automóvel utiliza um motor elétrico para converter a energia elétrica em mecânica, a fim de alcançar a
propulsão necessária para seu funcionamento. Veículos movidos a gasolina ou álcool têm sua propulsão baseada em um motor de
combustão que transforma a energia armazenada no combustível em energia mecânica.
Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

SUSTENTABILIDADE

Lucro sustentável é possível?
Fonte: Brasil Sustentável – Edição 19 (Mar-Abr/08)

Aos poucos as empresas se dão conta de que cuidar do meio ambiente pressupõe outro modo de fazer negócios. Não é mais possível
lucrar sem apostar em um mundo sustentável. Quem não adotar estratégias inovadoras de produção e venda entrará inevitavelmente em
rota da colisão com a sociedade e com o próprio mercado. Portanto, o desafio que está colocado é o de repensar o modelo econômico e as
estratégias de desenvolvimento adotadas até agora, tendo em vista, por exemplo, que as mudanças climáticas já ultrapassam a questão
ambiental. Estamos diante de um fenômeno que exige mudanças e obriga a sociedade a refletir sobre a impossibilidade de crescer de forma
infinita sem ameaçar sua sobrevivência.
Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

ETANOL

A força da colaboração
Fonte: Revista Pesquisa Fapesp Online - Edição Impressa 154 (Dez/08)

O reconhecimento do desenvolvimento brasileiro na produção de etanol de cana-de-açúcar e as discussões e perspectivas da extração
desse combustível do bagaço de cana e de outros tipos de biomassa marcaram os debates sobre ciência e tecnologia na Conferência



Internacional sobre Biocombustíveis realizada em São Paulo, em novembro. Organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o evento
apresentou um consenso sobre a necessidade de mais pesquisa e inovação para melhorar a primeira geração de etanol, feita da
fermentação e da destilação da cana ou do milho. A segunda geração de biocombustíveis, que possui sugestões de várias rotas
tecnológicas para extrair álcool do bagaço ou de outro tipo de biomassa formada de celulose, ainda deve demorar alguns anos para se
tornar comercial.
Leia mais: www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=3705&bd=1&pg=1&lg=

ÁLCOOL

Acre projeta microdestilaria para produzir álcool de mandioca
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (19/12/08)

O Acre incluiu na sua agenda ambiental a produção de etanol a partir da mandioca. Projeto idealizado pelo doutor em energia renovável,
Diones Assis Salla visa a construção de uma microdestilaria para o processamento de raízes de mandioca colhidas por famílias de
pequenos agricultores no Vale do Juruá. Ele contempla o mercado local de mistura à gasolina, em torno de 25%.
"É a chance para elas produzirem o seu próprio combustível, o álcool hidratado que será utilizado para acionar motores geradores para
produzir energia elétrica em comunidades isoladas", destacou o deputado Fernando Melo (PT-AC). Os investimentos foram estimados em
R$ 1,4 milhão.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

SETOR ELÉTRICO

Especial CanalEnergia 2008/2009 apresenta cenário de expansão
para próximo ano
Fonte: Canal Energia (29/12/08)

Está no ar o Especial de Fim de Ano 2008/2009 do Portal CanalEnergia.com.br. O hotsite traz uma linha do tempo com as 60 principais
notícias que marcaram o setor elétrico em 2008, um balanço do diretor-geral da Agência nacional de Energia Elétrica, Jerson Kelman, do
ano que termina e uma projeção da expansão da oferta de energia no setor em 2009, bem como uma avaliação de alguns dos principais
executivos do setor sobre o que foi mais significativo no ano e as expectativas para 2009.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=69001



ILUMINAÇÃO

Soluções eficientes impõem-se na iluminação pública
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (05/01/09)

Uma redução de 52% na conta de energia e a minimização nas emissões de CO2 para a atmosfera em 109 kg/ano é quanto se pode
alcançar com a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio na iluminação pública.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

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.


