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EVENTOS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Impactos da produção de biocombustíveis
15 a 17 de Abril de 2009
Auditório do Excen – Universidade Federal de Itajubá – Itajubá – MG
Mais informações: (35)3629-1355 ou electo@unifei.edu.br

SEMINÁRIO ENERGIA EÒLICA II

Perspectivas, Implantação, Investimentos e Desafios para
Geração de Energia Limpa no Brasil
13 de Maio de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3513-9600

Campinas, 13 de Abril de 2009. (Número 555)



Feira Internacional de Tecnologia para a Produção de Etanol
01 a 03 de Junho de 2009
WTC Golden Hall São Paulo – São Paulo – SP
Mais informações: www.ethanoltradeshow.com.br

R-Energy Brasil
17 a 19 de Junho de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 44129416

NOTÍCIAS
ANUÁRIO 2009

Revista Análise Energia: especial eficiência energética
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp

O Setor de Divulgação do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp está disponibilizando para pesquisa e
consulta o Anuário 2009: Análise Energia, que traz um levantamento completo sobre os principais temas ligados à energia (biodiesel,



biomassa, carvão mineral, energia eólica, etanol, gás natural, energia nuclear, entre outros). Com foco central voltado para eficiência
energética, a produção do anuário contou com a colaboração de profissionais do setor energético, e as principais fontes de informação a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia, entre outras.
Leia mais: O anuário está disponível no Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp.

INOVAÇÃO ENERGÉTICA

BID patrocina concurso para descobrir novos projetos de
energia renovável na América Latina e Caribe: US$ 200 mil para
cada projeto premiado
Fonte: Instituto Ekos Brasil

Buscar novas idéias nas áreas de energia renovável, eficiência energética e acesso à energia na América Latina e Caribe, áreas com
reconhecido potencial humano e ambiental, é o tema do Concurso para Inovação em Energias Renováveis e Eficiência Energética
promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O banco de fomento regional tem como parceiros neste projeto a Global Village Energy Partnership - GVEP International, ONG que atua a
partir do Reino Unido para acelerar e melhorar o acesso a energia de populações carentes de países em desenvolvimento; a Cooperação
Técnica Alemã (GTZ), agência que promove a cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável em várias partes do mundo; e
o governo da Coréia, que estabeleceu com o próprio BID o Fundo da Coréia de Parceria do Conhecimento para Tecnologia e Inovação
(KPKF) para apoiar os esforços latino-americanos de obtenção de melhor aproveitamento energético.
No Brasil, o concurso tem a divulgação feita pelo Instituto Ekos Brasil, ONG que atua no estímulo à sustentabilidade e na proteção da
biodiversidade. "A eficiência energética somada à biomassa, à energia eólica e à eficiência energética têm potencial suficiente para
dispensar a construção de Angra III e dos controversos projetos de grandes hidrelétricas na Amazônia, como Jirau e Santo Antônio no Rio
Madeira, e Belo Monte no Xingu", afirma Delcio Rodrigues, diretor executivo da entidade. O Ekos Brasil desempenhou papel similar na
conferencia Eficiência Energética e Competitividade, realizada pelo BID em setembro do ano passado em São Paulo para promover a troca
internacional de experiências e estimular o desenvolvimento de programas concretos na América Latina e Caribe.
Novas idéias valem US$ 200 mil
O concurso para incentivar o surgimento de novas idéias nas áreas de energia renovável, eficiência energética e acesso à energia se
destina a indivíduos ou organizações de qualquer tipo – empresas, universidades, ONGs e institutos de pesquisa. Em princípio, serão
contemplados projetos de pequena escala, mas poderão ser abertas exceções para propostas inovadoras de grande dimensão e impacto.
Todas as proposições selecionadas devem incorporar forte componente de inovação.
Os projetos devem ser inscritos até o dia 15 de maio de 2009. Cada organização poderá inscrever somente um projeto.



Descrições mais detalhadas do concurso, uma lista com perguntas e respostas mais freqüentes e os formulários de inscrição podem ser
baixados a partir da página http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=512.
Maiores informações podem ser solicitadas para o e-mail ideas@iadb.org.

BIOCOMBUSTÍVEL

Estudo comprova viabilidade de biocombusível à base de
resíduos
Fonte: Jornal da Unicamp - Ano XXIII – Nº 424 (30/03 a 05/04)

Estudo realizado pelo engenheiro florestal Diego Machado Carrion Serrano comprova a viabilidade de o Brasil produzir e exportar o pellets,
um biocombustível sólido feito a partir dos resíduos da madeira gerados pela atividade florestal. Serrano explica que o pellets é bastante
difundido em países da Europa como Itália, Dinamarca e Alemanha, onde é comum encontrar o bioenergético sendo usado no aquecimento
residencial. Já na Suécia, Holanda e Bélgica, é utilizado em termoelétricas como forma de diminuir a emissão de gases de efeito estufa.
“Trata-se de um mercado novo e em ascensão e o Brasil pode obter um ganho econômico neste cenário com a produção e exportação do
pellets”, acredita o engenheiro.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2009/ju424_pag08a.php#

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Grupo vai elaborar modelo de projetos de educação ambiental
para licenciamento
Fonte: Canal Energia (03/04/09)

O Ministério do Meio Ambiente inicia na próxima semana o grupo de trabalho criado com o objetivo de elaborar um novo modelo de projetos
de educação ambiental vinculados ao licenciamento. A equipe começará com a elaboração de uma minuta de instrução normativa para
orientar as diretrizes e os procedimentos administrativos nos processos de licenciamento.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=70680



BIODIESEL

Petrobras confirma ampliação de usinas de biodiesel
Fonte: Folha Online (03/04/09)

A Petrobras Biocombustível anunciou nesta sexta-feira a ampliação da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, em Montes Claros (MG). O
presidente da estatal, Alan Kardec, informou que a unidade terá capacidade para processar até 80 milhões de litros por ano, em 2013.
Atualmente, a
usina, que opera desde janeiro, tem capacidade para 57 milhões de litros.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u545623.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.


