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ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato
com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

EVENTOS
VER2009

1º Seminário Veículos Elétricos & Rede Elétrica
30 de Junho de 2009

Campinas, 26 de Junho de 2009. (Número 580)



Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://ver2009.inee.org.br:80/index.html

International Nuclear Atlantic Conference 2009
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

VI Congresso de Meio Ambiente da AUGM
08 de Outubro de 2009
São Carlos – SP
Mais informações: http://www.ambiente-augm.ufscar.br

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 são
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.

EDITAL

CNPq finaliza o pagamento do Universal 2008 e lança Edital
2009
Fonte: CNPq (19/06/09)

O CNPq conclui nesta semana, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Finep, o pagamento dos projetos aprovados no
Edital Universal 14/2008. Conforme assumido no PAC de Ciência, Tecnologia e Inovação (PAC 2007-2010), o Edital Universal, versão
2009, será lançado nesta sexta-feira (19/06). Com R$ 100 milhões destinados a apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e
de inovação em todas as áreas do conhecimento, esta é considerada uma das maiores ações de fomento da agência.
Leia mais: http://www.cnpq.br:80/saladeimprensa/noticias/2009/0619a.htm

ENERGIA SOLAR

Europa terá energia solar de usinas no deserto do Saara
Fonte: Veja Online (24/06/09)

Empresas alemãs pretendem estabelecer usinas solares no deserto do Saara e fornecer 15% da eletricidade de toda a Europa. Com a
capacidade total de 100GW, o complexo, orçado em 400 bilhões de euros, deve superar em mais de 80 vezes o tamanho das instalações do
até então maior projeto solar em construção, no deserto de Mojave, na Califórnia.
Leia mais: http://veja.abril.uol.com.br/agencias/ae/economia/detail/2009-06-24-437381.shtml

ENERGIA VERDE

Com lei, Congresso dos EUA quer uma "revolução de energia



verde"
Fonte: Folha Online (25/06/09)

A Câmara de Representantes americana deve se pronunciar, a partir de sexta-feira (26), sobre um amplo projeto de lei que instauraria um
sistema para limitar as emissões de gases de efeito estufa --uma das prioridades do presidente Barack Obama.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u586369.shtml

BIOCOMBUSTÍVEIS

Biocombustíveis de segunda geração
Fonte: Agência FAPESP (26/06/09)

Termina no dia 12 de julho o prazo para recebimento de propostas do edital do Programa de Cooperação Brasil e União Europeia na Área
de Biocombustíveis de Segunda Geração publicado em 27 de maio.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10691/noticias/biocombustiveis-de-segunda-geracao.htm

NOVA SEDE

Bioware Tecnologia inaugura nova sede
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp e Bioware (26/06/09)

A Bioware Tecnologia, empresa filha da Unicamp, inaugurou em 19 de junho sua nova sede em Campinas. Fundada em 2002,
a empresa esteve incubada na Incamp (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp) até 2005, quando foi
graduada. Com uma equipe de 15 pessoas, a idéia para a formação da Bioware surgiu a partir do projeto Produção de Bio-Óleo
Combustível por Pirólise de Biomassa em Reator de Leito Fluidizado, financiado pelo Ministério de Minas e Energia e desenvolvido
pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp. Seus sócios fundadores foram alunos da pós-graduação
das Faculdades de Engenharia Agrícola (FEAGRI) e Engenharia Mecânica (FEM) da Universidade.
Os produtos e serviços da Bioware estão atualmente inseridos em todas as regiões brasileiras. A empresa atua no aproveitamento
energético da biomassa, principalmente resíduos agroindústrias através de tecnologias como a termoconversão de biomassa vegetal,
combustão, gaseificação e pirólise – tecnologias que permitem a produção de biocombustíveis, bioenergia e matérias-primas renováveis,
como o bio-óleo e carvão vegetal. Entre as principais inovações que a empresa oferece ao mercado estão os usos potencias do bio-óleo



como substituto na geração de energia de forma limpa e a substituição de fertilizantes minerais por fertilizantes de liberação lenta,
assim como o uso de briquetes na substituição de combustíveis tradicionais como a lenha e de briquetes de carvão vegetal na siderurgia.
Segundo Juan Mesa-Perez, um dos sócios fundadores da empresa, está em curso uma negociação para ampliar a inserção da empresa no
exterior. “Nossa parceria será com empresas com as quais já temos trabalhado desde 2004, e a expansão internacional será uma
consequência natural”, comenta. A nova sede da empresa está localizada na Av. Martinho Lauer Filho, 511, Real Parque, Distrito de Barão
Geraldo, Campinas, (SP). A nova página da empresa também está no ar em www.bioware.com.br.

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.


