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

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

I Seminário Brasileiro Veículos Elétricos & Rede Elétrica
30 de Junho de 2009

Campinas, 29 de Junho de 2009. (Número 581)



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

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

2º Congresso Nacional de Geração Térmica & Combustíveis
24 a 26 de Agosto de 2009
Parque Anhembi – SP
Mais informações: http://www.thermalpowercongress.com/Event.aspx?id=204498

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.

VAGA

Vaga para assistente técnico nos temas eficiência energética e
prospecção de energia
Fonte: CGEE (22/06/09)

O CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) estará abrindo uma vaga para assistente técnico para contrato temporário de 1 ano
para
trabalhar, principalmente, em 3 estudos que iniciarão este mês nos temas eficiência energética e prospecção de energia. O salário, para
quem possuir experiência de 8 anos na área de ciência e tecnologia (diplomas e estágios não contam) ou mestrado e 2 anos de experiência,
é de R$5.367,00; ou se não possuir experiência de R$3.391,09.
Os interessados devem entrar em contato com Ceres Cavalcante através do telefone (61) 3424 9609.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ONU adota tom pessimista em relação a pacto do clima
Fonte: Folha Online (26/06/09)

O secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Yvo de Boer, disse, em tom pessimista, que o
andamento das negociações preparatórias para a cúpula de Copenhague (Dinamarca) não permitem "dizer que esta geração será capaz de
evitar a mudança climática". A declaração foi dada na quinta-feira (25).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u586862.shtml

ENERGÍA ELÉCTRICA



Un limitador de energía eléctrica con sello argentino
Fonte: La Nación (27/06/09)

Acostumbrados a leer innovaciones concernientes a la sustentabilidad desarrolladas en el exterior, era hora de presentar una local. La
introducción le corresponde a un dispositivo eléctrico y electrónico llamado CILICON ( Controlador Inteligente de Línea y Consumo ),
desarrollado íntegramente por los ingenieros argentinos Gastón Ainchil y Agustín Reibel, recibidos en el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires (ITBA).
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1143938&pid=6768943&toi=6375

CARBON DIOXIDE

Algae Farm Aims to Turn Carbon Dioxide Into Fuel
Fonte: The New York Times (29/06/09)

Dow Chemical and Algenol Biofuels, a start-up company, are set to announce Monday that they will build a demonstration plant that, if
successful, would use algae to turn carbon dioxide into ethanol as a vehicle fuel or an ingredient in plastics.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/06/29/business/energy-environment/29biofuel.html?_r=1&hpw

AGROENERGIA

Parceria em agroenergia
Fonte: Agência FAPESP (29/06/09)

O governo do Estado de São Paulo firmou, no dia 25 de junho, em cerimônia na capital paulista, um acordo de cooperação com as Filipinas
para difundir e exportar tecnologias no setor da agroenergia, sobretudo no setor sucroalcooleiro.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10699/noticias/parceria-em-agroenergia.htm

POLÍTICA NACIONAL DO CLIMA

Petróleo bancará ações na área de clima



Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (29/06/09)

Um dos itens fundamentais relacionados à Política Nacional do Clima é a criação de um fundo para bancar as ações na área de mudança
climática no Brasil. De acordo com a secretária Suzana Khan Ribeiro, existe um projeto para alterar a lei do petróleo e permitir a construção
desse fundo. A lei foi aprovada no início de junho na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e está agora sendo analisada
na Comissão de Energia. "Não se trata de uma taxação extra para o petróleo, é uma participação especial que já era para o meio ambiente,
só que a destinação era para eventuais acidentes com petróleo, derramamento etc. Quase um seguro para eventuais acidentes." Os
recursos
não eram usados pois não ocorrem tantos acidentes assim e, quando acontecem, a empresa é responsável por eles. "Então, o que a gente
fez foi redirecionar esse uso para que seja aplicado nesse fundo, que será gerido pelo BNDES", explica a secretaria nacional de Mudança
Climática. Essa participação depende do preço do petróleo e rende aproximadamente, em termos atuais, entre R$ 400 milhões e R$ 500
milhões por ano. O governo quer usar parte dos recursos para adaptação, ou seja, para preparar o país para o aumento de temperatura.

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.


