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

EVENTOS
CURSO

Confiabilidade Metrológica e Incerteza de Medição em Sistemas
de Células a Combustível
22 a 26 de Junho de 2009
Campus Inmetro – Xerém - RJ
Mais informações: (21)-2679-9369 Ramal 9369 com Mirene Melo Oliveira

17th European Biomass Conference and Exhibition From
Research to Industry and Markets
29 de Junho a 03 de Julho de 2009
Conference Center Hamburg - Germany
Mais informações: www.conference-biomass.com

Campinas, 10 de Junho de 2009. (Número 575)



4º Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana-de-Açúcar
06 a 08 de Julho de 2009
Piracicaba - SP
Mais informações: (19) 3417-2138

NOTÍCIAS
AQUECIMENTO SOLAR

Cartilha sobre aquecimento solar está disponível para download
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Abr/09)

Elaborada em 2008, a Cartilha Educativa do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) sobre
aquecimento solar já está disponível para download no site do Inmetro. A cartilha servirá de material de conscientização para os



consumidores brasileiros e mostra onde e como selecionar e comprar bons equipamentos solares etiquetados pelo Inmetro, instalados pelos
fornecedores qualificados pelo Programa de Qualificação de Aquecimento Solar (Qualisol), também do Inmetro.
Acesse a cartilha pelo site: www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/cartilhas/aquecedor_solar/aquecedor_solar.pdf

PRODUÇÃO

Agricultura de precisão
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 159 (Mai/09)

Entre as várias tecnologias de agricultura de precisão utilizadas pela indústria sucroalcooleira do estado de São Paulo, a imagem de satélite
predomina, como mostra o trabalho realizado por Claudia Brito Silva, apresentado no programa de pós-graduação em economia aplicada da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo. A pesquisa que apontou a mudança no
gerenciamento da produção como o principal benefício na utilização dessas técnicas incluiu as 205 usinas e destilarias cadastradas pela
União dos Produtores de Bioenergia. Um questionário foi aplicado para identificar os motivos pelos quais as unidades de produção de
açúcar e álcool não adotaram, até o final de 2008, ferramentas de agricultura de precisão. Quanto às empresas que já as utilizam, as
perguntas versaram sobre as dificuldades ou obstáculos para sua implementação. Um total de 56% das empresas que responderam ao
questionário já adota essas tecnologias. As mais utilizadas são, além da imagem de satélite com 76%, piloto automático (39%), fotografias
aéreas (33%) e amostragem de solo com GPS (31%), o sistema global de posicionamento por satélite. Os altos custos foram apontados
como obstáculo tanto por aqueles que já adotaram a tecnologia como pelos que ainda não têm acesso a ela.

HIDROGÊNIO

Brasil terá laboratórios para produção de hidrogênio na geração
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 31 (Mai-Jun/09)

Está em andamento no Brasil o projeto de dois laboratórios para pesquisar o uso energético do hidrogênio, incluindo as aplicações para
geração de energia elétrica.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br:80/revista_online/ver_revista.php?id_revista=31&largura=1024&altura=768

OPINIÃO



Alarmismo pouco é bobagem
Fonte: Folha de São Paulo (05/06/09)

Existe em alguns endereços chiques do Brasil a percepção de que organizações não governamentais (ONGs) ambientalistas atrapalham o
desenvolvimento do país. Fariam isso, segundo esse ponto de vista, ao misturar alarmismo infundado, denuncismo vazio e sentimentalismo
natureba a um debate que deveria ser objetivo e técnico. É uma visão parcial e, em grande medida, incorreta.
Leia mais: Anexo.

BIOMASSA

Embrapa Florestas quer aumentar percentual de biomassa na
matriz energética brasileira
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (08/06/09)

No Brasil, 31,5% de toda a energia produzida são provenientes de biomassa, seja ela florestal ou gerada pela cana-de-açúcar. Nesse
contexto, o desafio dos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Florestas é elevar esse percentual. É o
que defende o presidente do 1º Congresso Brasileiro de Florestas Energéticas e pesquisador, Antonio Francisco Bellote.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/materia.php?cod=59507&edt=7

ENERGIA

Empresas buscam novas fontes de energia
Fonte: Estadão Online (10/06/09)

As empresas brasileiras, em parceria com universidades e centros de pesquisa, vêm investindo cada vez mais em energia renovável.
Grupos como a Dedini, a Vale Soluções em Energia (VSE), a Fiat e a Electrocell apresentaram produtos e projetos ontem, durante a 9ª
Conferência Anpei de Inovação Tecnológica, em Porto Alegre. "Vamos criar motores para rodar o Brasil a álcool e nos tornarmos
independentes de combustíveis fósseis", afirmou Gilberto Rigobello, diretor de Relações Institucionais da VSE.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090610/not_imp385110,0.php



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.


