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EVENTOS
FÓRUM PERMANTE DE ENERGIA E AMBIENTE

Fontes Alternativas de Energia
05 de Maio de 2009
Auditório do CESET – Limeira – SP
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_energia.php

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Crise Econômica e Política Energética: quais as margens de
manobra ?
17 a 20 de Maio de 2009
Hotel Excelsior – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

ECOS 2009

Campinas, 04 de Maio de 2009. (Número 564)



22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009

NOTÍCIAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos
e de Analista de Suporte à Regulação
Fonte: ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (22/04/09)



A ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar nº. 1.025, de 7
de dezembro de 2007, e regulamentada pelo Decreto nº. 52.455, de 7 de dezembro de 2007, torna pública a abertura de inscrições
para Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais nº. 01/2009, parte integrante deste Edital, para provimento, sob o regime
da Consolidação das Leis do Trabalho, das vagas existentes para os empregos públicos permanentes de Especialista em Regulação
e Fiscalização de Serviços Públicos e de Analista de Suporte à Regulação.
Leia mais: http://www.vunesp.com.br/concursos/arse0801/edital_arse0801.pdf

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Adriana Mello, Carlos Shiguematsu e Walter De Simoni, da Key
Associados: Contribuições do Brasil à sustentabilidade
energética
Fonte: Canal Energia (27/04/09)

Uma das melhores opções para o Brasil alinhar atividades com as novas exigências ambientais, contribuindo para a alteração do paradigma
de expansão do consumo, talvez seja investimento em tecnologias e medidas de eficiência energética.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=71069

DIESEL

Petrobras desenvolve Diesel menos poluente
Fonte: Folha Online (28/04/09)

A Petrobras começou a produzir um novo óleo Diesel com baixo conteúdo de enxofre, característica que o torna menos poluente, além de
projetar a autossuficiência neste tipo de combustível para 2012. As informações foram dadas na segunda-feira (27) pelo diretor de
abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u557395.shtml

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Os edifícios devem mudar para alcançar as metas globais de
energia
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (30/04/09)

O relatório “Transformando o Mercado: Eficiência Energética em Edifícios” (”Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings”),
lançado no dia 27 de abril pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, sigla em inglês), mostra como
a
utilização da energia em edifícios pode ser reduzida em cerca de 60 por cento até 2050 - o que é essencial para alcançar as metas globais
de mudanças climáticas. Porém é necessária uma ação imediata para transformar o setor.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

PRÉ-SAL

Rede de pesquisa tentará simular, e solucionar, desafios do pré-
sal
Fonte: Estadão Online (03/05/09)

A Petrobrás iniciou anteontem o primeiro teste de longa duração para exploração de óleo da camada do pré-sal no campo de Tupi, na Bacia
de Campos. O navio-plataforma FPSO BW Cidade de São Vicente ficará ancorado a 290 quilômetros da costa, extraindo 14 mil barris de
petróleo por dia, durante 15 meses, de um poço aproximadamente 6 mil metros abaixo da superfície. O experimento servirá para estudar as
condições reais de produção petrolífera em águas ultraprofundas do pré-sal.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090503/not_imp364574,0.php

BIODIESEL

Panorama completo
Fonte: Agência FAPESP (04/05/09)

O uso do etanol e do biodiesel como combustíveis promete revolucionar a matriz energética mundial nos próximos anos, trazendo



vantagens econômicas, sociais e ambientais – especialmente para o Brasil. Mas, dentro e fora do país, uma série de preocupações e
críticas ainda é levantada em relação a essas soluções.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10433/especiais/panorama-completo.htm

ETANOL

Problemas sociais e ambientais impedem internacionalização do
etanol, diz pesquisador
Fonte: Ambiente Brasil (04/05/09)

A transformação do etanol em uma commodity de mercado internacional, assim como o petróleo, depende de uma mudança significativa no
seu modo de produção. A afirmação é do pesquisador Ricardo Abramovay, professor da Faculdade de Economia da Universidade de São
Paulo (USP).
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=45340

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.


