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EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

2° Workshop de Energia Nuclear no Nordeste
07 de Dezembro de 2009
Maceió - AL
Mais informações: geoberto.gov@hotmail.com

CONEM 2010

VI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica
18 a 21 de Agosto de 2010
Campina Grande – PB
Mais informações: http://www.conem2010.ufcg.edu.br:80/



NOTÍCIAS
BIOETANOL

Bioetanol combustível: uma oportunidade para o Brasil
Fonte: CEGEE (30/11/09)

CGEE publica estudo junto com o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Estratégico (Nipe), da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), que esclarece o papel do bioetanol combustível no Brasil para os próximos anos.
Leia mais: http://www.cgee.org.br/publicacoes/bioetanol2_2009.php

ENERGIA

O Brasil está na rota da energia do futuro
Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº 7 (Ago/09)

Pesquisadores trabalham para encontrar modelo econômico que torne viável a utilização da celulose do bagaço e da palha da
cana-de-açúcar para aumentar a produção de etanol com menor expansão da área plantada e sem causar impactos adicionais ao ambiente.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB7.pdf

CO2

Emissões brasileiras de gases estufa aumentaram 62% em
15 anos
Fonte: Globo Rurtal (25/11/09)



As emissões brasileiras de gases de efeito estufa aumentaram 62% entre 1990 e 2005. O número, apresentado nesta quarta-feira (25/11)
pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, fará parte do segundo inventário nacional de emissões, que deve ser apresentado
à Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em dezembro, na Dinamarca.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1706650-1934,00.html

CO2

Impacto ambiental será seis vezes maior que o de 2006
Fonte: Revista Época (27/11/09)

Estudo patrocinado pelos governos da África do Sul e da Noruega mostra que as viagens internacionais serão as maiores culpadas
pelas emissões de gás carbônico na Copa de 2010.
Leia mais: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI107240-17820,00-IMPACTO+AMBIENTAL+SERA+SEIS+VEZES+MAIOR+QUE+O

TARIFA

CPI sugere Aneel sob controle externo
Fonte: Estadão Online (30/11/09)
Por David Friedlander

Palco de disputas empresariais e políticas desde o começo, a CPI da Tarifa de Energia vai sugerir que a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) tenha controle externo e que uma de suas diretorias seja ocupada por representantes dos consumidores. Na visão dos
membros da comissão, embora tenha um corpo técnico capacitado, os cargos de comando da agência são ocupados por pessoas que
vieram ou irão para a iniciativa privada - situação que colocaria em risco a independência do órgão.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091130/not_imp474132,0.php

CO2



Dinamarca propone que se reduzcan las emisiones en un 50%
en 2050
Fonte: El País (30/11/09)

El grueso de los recortes debería corresponder a los países ricos, según la propuesta danesa para la Cumbre del Clima de Copenhague.
Leia mais: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Dinamarca/propone/reduzcan/emisiones/2050/elpepusoc/20091130elpepusoc_2/Tes

ENERGIA RENOVÁVEL

La biomasa: el fracaso del Plan de Energías Renovables
Fonte: El Mundo (30/11/09)
Por Miguel G. Corral

No pasa desapercibida la campaña televisiva que ha lanzado el Ministerio de Industria para fomentar el uso de la biomasa como fuente de
energía. “El calor sostenible llega a tu hogar”, reza el anuncio. “Biomasa: la energía que nos da la naturaleza con lo que a ella le sobra”. Sin
embargo, atendiendo a las cifras que prevé el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 para esta tecnología - que produce
electricidad y calor mediante la quema de restos agrícolas o forestales - y a su estado de desarrollo actual, parece que la campaña llega un
poco tarde. Según el documento elaborado por el Gobierno, la Biomasa debería producir en España el 47,78% de la energía renovable en
2010. Y, a un año de la finalización del PER, apenas alcanza una cuarta parte de ese objetivo.
Leia mais: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/29/ciencia/1259518838.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.


