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EVENTOS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Impactos da produção de biocombustíveis
15 a 17 de Abril de 2009
Auditório do Excen – Universidade Federal de Itajubá – Itajubá – MG
Mais informações: (35)3629-1355 ou electo@unifei.edu.br

Power & Electricity World
13 a 15 de Maio de 2009
Westin Colonnade – Flórida – Estados Unidos
Mais informações: www.terrapinn.com/2009/powerlatam/contact.stm

5º Congresso Anual de Energia Nuclear da China
19 a 21 de Maio de 2009

Campinas, 03 de Abril de 2009. (Número 554)



Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center – Beijin – China
Mais informações: www.chinadecisionmakers.com/alt-power/nuclear

Congresso Mundial de Energia Renovável
19 a 22 de Maio de 2009
Bangkok – Tailândia
Mais informações: www.thai-exhibition.com/wrec2009asia

NOTÍCIAS
FONTES ALTERNATIVAS

Sol ineficiente
Fonte: Revista Brasil Energia – Nº 340 (Mar/09)

O Brasil ainda não está preparado para a massificação do uso de sistemas de aquecimento de água a partir da energia solar. Embora a
maioria dos coletores fabricados no país seja garantida pelo Inmetro e pelo Procel, faltam informação aos usuários e técnicos capacitados



para instalar e fazer a manutenção desses equipamentos. Resultados preliminares de um levantamento feito pelo Procel em parceria com a
PUC-MG mostra que 49% dos aquecedores vistoriados em 94 residências de Campinas (SP) apresentaram algum tipo de defeito. No Rio de
Janeiro, em 84 residências e 62 hotéis, 42% dos equipamentos tinham falhas.
Leia mais: http://www.abesco.com.br//datarobot/_arqs/downloads/BrasilEnergia_03_2009_Sol_Ineficiente.pdf

GÁS NATURAL

Gás natural "encalha", e estímulo ao uso do produto em
automóveis pode voltar
Fonte: Folha de São Paulo (29/03/09)

A enorme sobra de gás natural pode levar o governo federal, por intermédio da Petrobras, a retomar o estímulo ao uso do gás natural em
automóveis no país, o chamado GNV (Gás Natural Veicular) vendido em postos de combustíveis.
Leia mais: Anexo.

PLANO DECENAL

É essencial mudar
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (30/03/09)

Desde 2006 em discussão, o Plano Decenal de Energia prevê, conforme o mais recente relatório, uma grande expansão de hidrelétricas e
termoelétricas, além de produção de biocombustível pelo Brasil. “Provavelmente, o maior problema está relacionado à questão do Rio
Xingu, pois esse plano deixa claro que Belo Monte teria 11 mil megawatts. No plano anterior, a previsão era de no máximo seis megawatts”,
descreve o professor Philip Fearnside nesta entrevista concedida por telefone à IHU On-Line.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=0873109d6917f38f3d8567481025d308#

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Greenpeace pede que Obama e Hu Jintao liderem luta contra



mudança climática
Fonte: Folha Online (01/04/09)

A organização ambientalista Greenpeace pediu que os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e China, Hu Jintao, liderem a luta
contra a mudança climática, já que governam os dois países que mais emitem gases causadores do efeito estufa.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u544009.shtml

CARBONO

Carbono seqüestrado no subsolo
Fonte: Agência FAPESP (02/04/09)

O processo de remoção de dióxido de carbono, conhecido como sequestro de carbono, tem sido discutido há mais de dez anos como uma
das principais alternativas para tentar controlar os níveis do gás na atmosfera e diminuir o efeito estufa e as mudanças climáticas.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10310/divulgacao-cientifica/carbono-sequestrado-no-subsolo.htm

EFICIÊNCIA

No Canadá, a moda é casa eficiente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (03/04/09)

Uma mudança clara na atitude dos compradores de residências no Canadá indica uma maior preocupação com a eficiência energética em
suas residências. A conclusão é do estudo realizado pela Ener-Quality, em que 87% dos proprietários valorizam os equipamentos mais
eficientes no momento de reformar suas casas. Quando perguntados sobre o motivo, 92% citaram a questão da economia de dinheiro e
outros 68% disseram que a qualidade interna do ar melhora muito. Além disso, alguns citaram a proteção ambiental.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

CARBONO

G-20 apoia redução de carbono, mas frustra ambientalistas



Fonte: Ambiente Brasil (03/04/09)

A cúpula do G20 em Londres frustrou nesta quinta-feira (2) os grupos ambientalistas que se queixaram do caráter vago do compromisso dos
líderes mundiais no combate ao aquecimento global.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44714

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.


