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NIPE Solar
A Energia Solar Térmica de Baixa Temperatura no Brasil: tecnologias, ações e estratégias
disseminação de uso
03 e 04 de Dezembro de 2009
Auditório da Biblioteca Central da Unicamp – Campinas – São Paulo

Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, PSE/FEM/Unicamp e International Energy Initiative (IEI)
Apoio: Instituto Aqua Genesis
Organização: NIPEeventos

Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/nipesolar

A programação preliminar segue anexa!

EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions

Campinas, 19 de Outubro de 2009. (Número 620)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Programação preliminar anexa.

FCA da Unicamp realiza processo seletivo para professores
19 de Outubro de 2009
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp – Limeira – SP
Mais informações: http://www.sg.unicamp.br/dca/concursos_docentes.htm#ps_doutor

SIMPÓSIO

Energia e Meio Ambiente – Tecnologias e Boas Práticas
18 de Novembro de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.energiaemeioambiente.tmp.br:80/

NOTÍCIAS
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Novos planos para a Eficiência Energética
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Edição 33 (Set-Out/09)

A reestruturação da Eletrobrás agregou competências à Diretoria de Tecnologia. Agora, o departamento coordena toda a Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PDI) das controladas por meio da Política de PDI, já aprovada em reunião de diretoria.



O próximo passo é ordenar também as ações de eficiência energética dessas empresas no Programa de Eficiência Energética do
Sistema Eletrobrás, em preparação.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=33&largura=1024&altura=768

COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO

Grupo quer obter combustível a partir da gaseificação
da palha de cana-de-açúcar
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 444 (05 a 18/10/09)

Começa a ser desenvolvido na Unicamp um projeto para obtenção de combustível por meio da gaseificação da palha de cana-de-açúcar
– uma técnica antiga com a novidade da biomassa como matéria-prima. A pesquisa em nível de pós-doutorado soma-se a inúmeras outras
do Grupo Combustíveis Alternativos (GCA), coordenado pelo professor Carlos Luengo, do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW).
A produção científica do grupo – focada em biocombustíveis, bioetanol e geração de eletricidade a partir da cana – despertou o interesse
de um dos mais importantes centros de assessoramento acadêmico do governo dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson International Center for
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2009/ju444_pag04.php#

HIDRELÉTRICA

Ministro da Nicarágua oferece projeto à Eletrobrás
durante palestra
Fonte: Jornal da Energia (15/10/09)

O ministro de Minas e Energia da Nicarágua, Emilio Rappaccioli, resolveu inovar e ofereceu à Eletrobrás, enquanto palestrava,
a possibilidade de explorar dois aproveitamentos hidrelétricos de 300MW cada. O episódio aconteceu nesta quarta-feira (14/10),
durante o seminário Interconexões, realizado no Rio de Janeiro.
Leia mais:
http://www.revistagtd.com.br/ler_noticia.php?id_noticia=1744&id_tipo=3&id_secao=3&id_pai=2&titulo_info=Nicar%E1gua%20oferece%20projeto%



ENERGIA

Demanda por energia deve crescer 5% em 2010, prevê ONS
Fonte: Folha Online (16/10/09)

A demanda por energia deve se recuperar em 2010 e movimentar uma carga até 5% maior que em 2009, segundo o diretor-geral
do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), Hermes Chipp.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u639125.shtml

NEGÓCIOS

Odebrecht estuda compra da Brasiliana ou da Duke Energy
Fonte: Estadão Online (17/10/09)
Por Wellington Bahnemann

O grupo Odebrecht está disposto a ter uma participação mais ativa no setor elétrico brasileiro. A companhia demonstra interesse em dois
ativos: a Brasiliana, que controla a distribuidora AES Eletropaulo e a geradora AES Tietê, e a americana Duke Energy, de acordo com uma
fonte. Diante da ofensiva da Camargo Corrêa e da Andrade Gutierrez sobre operadoras tradicionais do mercado, a estratégia da
Odebrecht tem como objetivo garantir um melhor posicionamento do grupo no setor elétrico, permitindo a participação nos futuros projetos
de expansão. Procurada, a empresa não se pronunciou sobre o assunto.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091017/not_imp451931,0.php

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Energy Firms Deeply Split on Bill to Battle Climate Change
Fonte: The New York Times (18/10/09)

As the Senate prepares to tackle global warming, the nation’s energy producers, once united, are battling one another over policy decisions
worth hundreds of billions of dollars in coming decades.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/10/19/business/energy-environment/19fuel.html?_r=1&ref=global-home



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.


