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

EVENTOS
CICLO DE PALESTRAS

Bioenergia e Biocombustível
25 de Março de 2009
Auditório do IFGW / Unicamp – Campinas - SP
Mais informações: www.cori.unicamp.br/palestra_bio.php

Recursos Florestais e Hídricos na RMC
14 de Abril de 2009
Câmara dos Vereadores de Campinas – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3579 2314

Evento gratuito!

Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

Campinas, 20 de Março de 2009. (Número 550)



08 a 10 de Julho de 2009
Porto Alegre – RS
Mais informações: www.institutoventuri.com.br:80/2_forum_inscricao.htm

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

Painéis solares geram energia com cascas de frutas
Fonte: Terra Notícias (12/03/09)

Pesquisadores italianos da Universidade Tor Vergata, em Roma, anunciaram ter produzido energia elétrica a partir de painéis solares
elaborados com cascas de frutas, verduras e legumes. Os cientistas trabalham no Polo Solar Orgânico, instituto criado dois anos atrás pela



região de Lazio e com a participação da iniciativa privada para estudar o emprego de materiais orgânicos em fontes renováveis de energia.
Leia mais: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI3630840-EI8147,00.html

ETANOL

Crise do etanol já demitiu 500 e atrasou salários de 3.000
Fonte: Folha de São Paulo (15/03/09)

Pelo menos 11 das 55 usinas da região de Ribeirão Preto têm problemas financeiros.
Problemas começaram a surgir em decorrência da escassez de crédito e da falta de liquidez, efeitos da crise econômica global.
Leia mais: Anexo.

P&D

CPFL Energia vai investir R$ 50 milhões em 2009
Fonte: Canal Energia (16/03/09)

Pesquisas estão focadas em projetos de fontes renováveis, eficiência energética, smart grid e novos materiais e padrões para redes de
distribuição.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/PeD.asp?id=70222

ENERGIA SOLAR

Aquecedor solar de baixo custo pode reduzir o consumo de
energia em até 30%
Fonte: O Globo (17/03/09)

O chuveiro elétrico, apesar de ser uma solução prática e eficaz para o aquecimento da água, é considerado um grande consumidor de
energia, o que, em tempos de crise, pode não ser nada bom para o bolso do brasileiro. A Prefeitura de São Carlos, município do interior de
São Paulo, assinou recentemente um convênio com a Caixa Econômica Federal que prevê a entrega de 758 casas do PAC com aquecedor



solar de baixo custo. O programa, que já atende cerca de 360 famílias, pretende reduzir o consumo de energia elétrica em até 30%.
Leia mais: http://oglobo.globo.com:80/economia/morarbem/mat/2009/03/17/aquecedor-solar-de-baixo-custo-pode-reduzir-consumo-de-
energia-em-ate-30-754871339.asp

CLIMATE CHANGE

Nations Near Arctic Declare Polar Bears Threatened by Climate
Change
Fonte: The New York Times (19/03/09)

Five countries that created a treaty nearly four decades ago to protect polar bears through limits on hunting issued a joint statement on
Thursday identifying climate change as “the most important long-term threat” to the bears.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/03/20/science/earth/20bears.html?_r=1

CATÁSTROFE

Cientista britânico prevê 'catástrofe' mundial em 2030 com
aumento da população
Fonte: BBC Brasil (19/03/09)

O aumento da população mundial e das demandas por água, energia e alimentos poderão provocar uma "catástrofe" em 2030, segundo
previsões do principal conselheiro científico do governo britânico.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/03/090319_catastrofe2030_ba.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

AL tem de reduzir emissões de gases estufa, diz Bird
Fonte: Estadão Online (19/03/09)



Mesmo se os países ricos reduzirem a zero suas emissões de gases de efeito estufa até 2050, as nações emergentes precisariam diminuir
em até 28% seus níveis de poluição em relação ao ano de 2000, para evitar que, com o estoque de carbono na atmosfera, a temperatura
terrestre se eleve em 3°C. Mas as emissões de gases estufa per capita podem crescer 33,3% até 2030 na América Latina e Caribe. E,
atualmente Brasil e México são os maiores poluidores da América Latina: concentram 60% das emissões de gases de efeito estufa. Essas
são algumas das conclusões do relatório do Banco Mundial (Bird) divulgado ontem.
Leia mais: www.estadao.com.br:80/geral/not_ger341383,0.htm

CANA-DE-AÇÚCAR

Pesquisa compartilhada
Fonte: Agência FAPESP (20/03/09)

A importância de as novas descobertas provenientes da biologia molecular serem utilizadas com mais intensidade para explicar os dados
fisiológicos da cana-de-açúcar, e vice-versa, de modo que os novos conhecimentos gerem melhorias genéticas na planta, foi um dos
assuntos discutidos nesta quinta-feira (19/3), último dia do Workshop BIOEN on Sugarcane Improvement, na sede da FAPESP, em São
Paulo.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10250/especiais/pesquisa-compartilhada.htm

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.


