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

EVENTOS

2º China International Light Fair 2009
14 a 16 de Abril de 2009
China international Exhibition Centre – Beijing – China
Mais informações: www.utex.com.cn/english/index.asp

11º Conferência Anual Power & Eletricidade Mundo
20 a 24 de Abril de 2009
Sandton Convention Centre – Johannesburg – África do Sul
Mais informações: www.terrapinn.com/2009powerza

4º Congresso Internacional de Bioenergia
16 a 19 de Junho de 2009
Expotrade Convention Center – Pinhais - PR
Mais informações: www.eventobioenergia.com.br/congresso/br/formas.php
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NOTÍCIAS

ENERGIA SOLAR

Casas do programa de habitação do governo terão equipamentos
de energia solar
Fonte: Canal Energia (25/03/09)

Economia pode chegar a 520 MW por ano, além de evitar emissão de 830 mil toneladas de gases poluentes.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=70480

E MAIS!

Opção por energia solar no programa habitacional valoriza a
tecnologia, diz empresário
Fonte: Ambiente Brasil (26/03/09)

A determinação do governo federal de que as casas previstas no programa habitacional, anunciado na quarta-feira (25), terão sistema
captação de energia do sol trará credibilidade para a tecnologia no país. A opinião é do diretor da empresa responsável pela metade do
mercado de painéis solares no Brasil, Luiz Augusto Mazzon.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44544

ENERGIA SOLAR

Aquecimento solar: está pegando!
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (27/03/09)

Para algumas cidades do país, a instalação de sistemas para aquecimento de água por energia solar virou lei municipal. Com isso, a



população, além de economizar energia, recebe da prefeitura alguns benefícios pela implantação dos painéis solares, que visam reduzir o
consumo de eletricidade, principalmente no banho, com a retirada dos chuveiros elétricos. A utilização dessas placas, pode se dar através
da iniciativa da própria população, instalando painéis nos edifícios, ou pela prefeitura, viabilizando projetos, como o de habitação para baixa
renda, que contemple o uso de sistemas de aquecimento solar.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

CRISE MUNDIAL

Álcool brasileiro é insuficiente para combater a crise, diz
especialista
Fonte: Folha Online (26/03/09)

Os investimentos do governo no álcool transformaram o Brasil em um dos líderes de produção de energia limpa, mas os esforços não são
suficientes diante do tamanho da crise no setor. A opinião é de Yehiam Prior, diretor do departamento de química do Instituto Weizmann, em
Israel, que pesquisa fontes alternativas de energia.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u540952.shtml

SUSTENTABILIDADE

Projetos sustentáveis
Fonte: Agência FAPESP (26/03/09)

Formado por seis universidades brasileiras, o Consórcio Brasil representará o país no Solar Decathlon Europe, competição universitária de
construção de casas energeticamente auto-sustentáveis que será realizada em 2010.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10278/noticias/projetos-sustentaveis.htm

RECURSOS HÍDRICOS

O drama da água na escala global
Fonte: O Estado de S. Paulo (27/03/09)



Artigo Washington Novaes - jornalista

O Fórum Mundial da Água, encerrado no último fim de semana em Istambul, com a presença de 28 mil delegados de 182 países, trouxe à
tona informações dramáticas sobre esse setor no mundo, bem como recomendações para a Convenção do Clima, reuniões do G-8,
governos e outras instâncias de decisão. A começar pelo fato de mais de 1 bilhão de pessoas já não terem acesso a água de boa qualidade
e 2,5 bilhões não disporem de redes de coleta de esgotos. Como a população mundial continua crescendo à razão de 80 milhões de
pessoas por ano, são mais 64 bilhões de metros cúbicos anuais no consumo global de água, diz o relatório Water in a Changing World, de
26 agências da ONU.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090327/not_imp345635,0.php

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.


