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EVENTOS

Campinas, 04 de Dezembro de 2009. (Número 639)



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

IIICBENS

III Congresso Brasileiro de Energia Solar
21 a 24 de Setembro de 2010
Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Belém – PA
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br

Fórum Brasileiro de Energia
27 a 30 de Abril de 2010
Parque de Eventos – Bento Gonçalves – RS
Mais informações: http://www.institutoventuri.com.br/energia/

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

Mais de três décadas depois, o uso de energia solar volta a ser



discutido seriamente
Fonte: Portal Unicamp (04/12/09)
Por Luiz Sugimoto

Passadas mais de três décadas depois da primeira crise do petróleo, que levou governo e iniciativa privada a fomentarem projetos
científicos para viabilizar o uso da energia solar, pesquisadores da Unicamp voltam a colaborar em novo esforço para que o país alcance
este objetivo. Agora, existe uma motivação adicional além da econômica, a ambiental, diante da conscientização de que somente a
utilização de múltiplas fontes de energia poderá equacionar a dependência de fontes não-renováveis.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/12/04/mais-de-tres-decadas-depois-o-uso-de-energia-solar-volta-a-ser-discutido-
seria

CO2

Para FIESP, indústria e setor elétrico não devem ter meta para
reduzir emissões
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 34 (Nov-Dez/09)

Envolvida nas conversações com o governo brasileiro sobre estabelecimento de propostas a serem levadas à Conferência do Clima, em
Copenhague (Dinamarca), em dezembro, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) é contra o estabelecimento de metas
de redução de emissões de CO2 por parte da indústria.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=34&largura=1024&altura=768

BIOCOMBUSTÍVEIS

Vovozymes: Enzimas para a próxima geração dos



biocomburtíveis
Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº 7 (Ago/09)

Em Araucária (PR), cientistas trabalham para encontrar a forma mais competitiva de produzir etanol a partir do bagaço da cana.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB7.pdf

COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Brasil vai fazer gás de urânio para combustível nuclear
Estadão Online (01/12/09)
Por Roberto Godoy

O Brasil terá domínio completo do ciclo do combustível nuclear em dezembro de 2010, quando entrará em funcionamento pleno a Usexa,
a usina de produção de gás de urânio, no Centro Experimental Aramar, a sede do Programa Nuclear da Marinha, em Iperó, a 130
quilômetros de São Paulo. Os testes começam um pouco antes, em maio. A fábrica, um pavilhão ocupado por quilômetros de tubos,
válvulas
e uma rede de controle digital, está recebendo o ajuste final para iniciar o ciclo de 150 dias de ensaios que antecede a produção regular.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-vai-fazer-gas-de-uranio-para-combustivel-nuclear,474825,0.htm

ESPECIAL

Cop 15 - Copenhague 2009
Fonte: BBC Brasil (04/12/09)

Confira o especial da BBC Brasil sobre a conferência de Copenhague.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/mudancasclimaticas.shtml



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.


