
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/

REDES SUBTERRÂNEAS 2009

V Conferência e Exposição de Novas Tecnologias para Redes
Subterrâneas de Energia Elétrica
06 e 07 de Julho de 2009
Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo – SP
Mais informações: www.rpmbrasil.com.br

International Nuclear Atlantic Conference 2009

Campinas, 01 de Junho de 2009. (Número 572)



29 de Setembro a 02 de Outubro de 2009
Centro de convenções do Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ
Mais Informações: www.inac2009.com.br

NOTÍCIAS
ENERGIA EÓLICA

Superturbinas eólicas chegarão a 10MW
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 31 (Mai – Jun/09)

Enquanto o mercado brasileiro de energia eólica se prepara para o primeiro leilão de reserva marcado para o ida 25 de novembro, o
mercado



internacional realiza avanços na tecnologia de torres.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br:80/revista_online/ver_revista.php?id_revista=31&largura=1024&altura=768

ENERGIA

EUA inauguram instalação para tentar produzir energia com fusão
nuclear
Fonte: Portal G1 (29/05/09)

Técnica tentaria explorar forma pela qual estrelas produzem sua energia. Investimento americano na instalação foi de US$ 3,5 bilhões.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Ciencia/0,,MUL1171754-5603,00-
EUA+INAUGURAM+INSTALACAO+PARA+TENTAR+PRODUZIR+ENERGIA+COM+FUSAO+NUCLEAR.html

CO2

Petrobras estuda "sumir" com CO2 da camada pré-sal
Fonte: Folha Online (31/05/09)

Uma das maiores emissoras de CO2 do país, a Petrobras anuncia que planeja deixar de lançar na atmosfera milhões de toneladas de
carbono presentes nos reservatórios de petróleo e gás da camada pré-sal. As concentrações de carbono no local são muito maiores do que
em outros campos petrolíferos.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u574388.shtml

P&D

As empresas do grupo AES iniciaram o processo de seleção de
projetos de P&D para o programa ANEEL
Fonte: AES Eletropaulo (01/06/09)



A AES Tietê, AES Uruguaiana e a AES Eletropaulo já investiram mais de R$ 150 milhões em seus Programas de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico) e, até dezembro de 2010, deverão investir mais R$ 127 milhões em novas carteiras de projetos.
Foi realizada no mês de maio a prospecção das necessidades internas de pesquisa para as três empresas do grupo AES, e os temas estão
relacionados nos websites de cada uma das empresas.
Maiores informações, tais como prazo e endereços eletrônicos e formatos de arquivo para envio das propostas de projetos de P&D, também
poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
http://www.aestiete.com.br/artigo101.asp
http://www.eletropaulo.com.br no link Informações Anuais
http://www.aesuruguaiana.com.br/programa.html

SUSTENTABILIDADE

Construção vai lançar conselho de sustentabilidade
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (01/06/09)

Foi lançado, em Brasília, durante o 1º Seminário Internacional Construções Sustentáveis para uma Nova Economia, o Conselho Brasileiro
de
Construções Sustentáveis, que deverá contar com a participação de empresários, pesquisadores, governos e instituições civis ligadas ao
setor da construção civil.
De acordo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Simão, a idéia é estabelecer uma aliança entre
governo e o setor da construção civil para que tenhamos uma política pública de sustentabilidade no setor. De acordo com pesquisa
realizada
pela Green Building Council do Brasil, os edifícios construídos com tecnologias sustentáveis podem poupar até 30% de energia, 50% de
água
e diminuir a produção de resíduos sólidos.
Leia mais: http://www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ARTIGO

A Tecnologia de Pirólise no Contexto da Produção Moderna de
Biocombustívies: Uma Visão Perspectiva



Fonte: Ambiente Brasil (01/06/09)
Artigo de Edgardo Olivares Gómez - Pesquisador Associado ao Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp

Este material aborda o estado atual e as perspectivas de desenvolvimento para a tecnologia de pirólise no contexto mais abrangente das
fontes renováveis de energia. Apresentam-se a tecnologia convencional para a obtenção de carvão vegetal, suas principais características
técnicas e operacionais. A pirólise não convencional é considerada sobre a base do atual desenvolvimento tecnológico e suas perspectivas
futuras.
Leia mais: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/artigos_energia/a_tecnologia_de_pirolise_no_contexto_da_producao_moderna_de_biocombustivies%3A_uma_visao_perspectiva.html

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.


