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

EVENTOS

Ethanol Summit 2008
01 a 03 de Junho de 2009
Sheraton WTC Hotel – São Paulo – SP
Mais informações: www.ethanolsummit.com.br/telas/programacao/

POWER FUTURE 2009

Exposição Internacional e Seminários das Energias Alternativas e
Renováveis
29 de Junho a 1º de Julho de 2009
Centro de Convenções do Hotel Praia Centro – Fortaleza – CE
Mais Informações: http://www.powerfuture.com.br

VER2009

Campinas, 22 de Maio de 2009. (Número 569)



I Seminário Brasileiro Veículos Elétricos & Rede Elétrica
30 de Junho de 2009
FIRJAN – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://ver2009.inee.org.br:80/instrucaoinscricao.html

NOTÍCIAS
BIOCOMBUSTÍVEIS

Fibra de futuro
Fonte: Agência FAPESP (12/05/09)

Líder mundial no segmento de biocombustíveis, com a produção de bilhões de litros de etanol da cana-de-açúcar e biodiesel, o Brasil terá uma
possível opção, dentro de alguns anos, de produzir etanol a partir do sisal, uma fibra vegetal abundante no país, muito resistente e usada para



confecção de cordas, tapetes e peças artesanais.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10477/divulgacao-cientifica/fibra-de-futuro.htm

E MAIS!

SUSTENTABILIDADE

Verde e sustentável
Fonte: Agência FAPESP (22/05/09)

Como produzir combustíveis de modo sustentável? Para Marcos Buckeridge, um dos responsáveis pela seção de Biomassa do Programa FAPES
Bioenergia (BIOEN) e pela coordenação da área de biologia da FAPESP, a resposta é simples: etanol.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10534/divulgacao-cientifica/verde-e-sustentavel.htm

GÁS NATURAL

Tese demonstra que monopólio emperra crescimento da
indústria de gás natural
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIII – Nº 429 (18 a 24/05/09)

No Brasil, as atividades de prospecção, exploração, armazenamento e transporte de gás natural (denominadas upstream) eram monopólios da
Petrobrás até 1997. Inspirado no processo de reformas em países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, o governo Fernando Henrique
Cardoso promulgou a Lei 9.478/97, retirando legalmente o monopólio da empresa na execução destas atividades e criando a ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para regular, fiscalizar e monitorar o mercado. Um dos objetivos da lei era a promoção
de investimentos e de competição no setor.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2009/ju429_pag05.php#

ENTREVISTA

José Goldemberg fala de matriz energética e novas tecnologias
Fonte: Instituto Ethos (22/05/09)



Físico do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo (USP) e um dos mais ilustres cientistas do país, José Goldemberg
vai participar como palestrante da Conferência Internacional Ethos 2009, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de junho, em São Paulo. Ele
estará na plenária Oportunidades Geradas pela Busca por uma Matriz Energética Mais Sustentável, que irá debater sobre como essa nova
matriz pode promover uma economia de baixo carbono, qual é o papel das empresas e dos governos nesse processo e que inovações será
necessário introduzir para adotarmos essa nova matriz.
Leia mais:
http://www1.ethos.org.br:80/EthosWeb/pt/2460/servicos_do_portal/noticias/itens/entrevista_jose_goldemberg_fala_de_matriz_energetica_e_nova

CO2

Construção busca reduzir emissões
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (22/05/09)

A construção civil precisa criar mecanismos que reduzam as emissões de CO2 em toda a sua cadeia de produção. "Entre as medidas está o
uso racional da água, maior eficiência energética e a utilização de materiais com baixa pegada de carbono. Precisamos estabelecer uma
cultura de sustentabilidade, ir além da certificação e do plantio de árvores", disse o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do E
(SindusCon-SP), Sergio Watanabe, durante o evento Mudanças Climáticas e a Construção Civil, realizado no SindusCon-SP.
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). Obrigado.


