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EVENTOS
FÓRUM ABEEÓLICA/CANALENERGIA

Potencial e Investimentos em Energia Eólica no Brasil
19 de Maio de 2009
Hotel Sofitel - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: http://www.ctee.com.br/forumeolica/inscricoes2.asp

EXHIBITION AND CONFERENCE

Inter Solar North America
14 a 16 de Julho de 2009
San Francisco – Califórnia
Mais informações: www.intersolar.us

24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and

Campinas, 17 de Abril de 2009. (Número 558)



Exhibition
21 a 25 de Setembro de 2009
Hamburg - Germany
Mais informações: www.photovoltaic-conference.com

NOTÍCIAS
ENERGIA

Energia gasta em spams alimentaria 2,4 milhões de casas, diz
estudo
Fonte: BBC Brasil (15/04/09)



Uma pesquisa feita por uma empresa de softwares afirma que a circulação dos e-mails indesejados (ou spams) consome cerca de 33
bilhões de kilowatts hora por ano, o que seria suficiente para suprir 2,4 milhões de casas com energia elétrica no mesmo período.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/04/090415_spam_ambiente_dg.shtml

ACORDO

Brasil e Peru devem assinar acordo de integração energética no
próximo dia 28
Fonte: Canal Energia (16/04/09)

Objetivo é troca de conhecimentos técnicos com vistas à construção de 7.564 MW no país vizinho.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=70936

VEÍCULO

Reino Unido terá subsídio para compra de carro elétrico
Fonte: Folha Online (16/04/09)

O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira que vai oferecer subsídios de até 5 mil libras (cerca de R$ 16 mil) para estimular os
consumidores a comprarem carros elétricos ou híbridos.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u551777.shtml

EFICIÊNCIA

Maior eficiência no uso de energia elétrica é possível
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (16/04/09)

A demanda por energia elétrica não pára de crescer. Para gerá-la, paga-se um alto custo ambiental. Face a essa situação, choca perceber
quantas falhas ainda persistem em sua produção, distribuição e consumo. Constata-se, porém, que uma melhor eficiência é possível em
cada uma dessas etapas.



Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

ENERGIA NUCLEAR

Energia nuclear é opção a combustíveis fósseis
Fonte: Portal do Meio Ambiente (16/04/09)

Mais de dois terços das pessoas no mundo acreditam que seus países deveriam começar a utilizar ou aumentar a utilização da energia
nuclear. Essa é a conclusão de pesquisa global realizada pela empresa multinacional de consultoria Accenture.
Realizada com mais de dez mil pessoas por meio de entrevistas on-line em 20 países, a pesquisa mostra que 69% dos entrevistados
apoiam o uso ou o aumento do uso da energia nuclear em seus países.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2009/abril/16/9.asp

SUSTENTABILIDADE

Redução de consumo: meta em SP
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (17/04/09)

O eixo de sustentabilidade do programa de metas até 2012 da Prefeitura de São Paulo prevê a instalação de 61 ecopontos, dois centros de
capacitação para cooperados de reciclagem de lixo e nove novas centrais de triagem de material reciclável, a prefeitura de São Paulo
informou em comunicado à imprensa.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

CO2

Cientistas de Cingapura transformam CO2 em biocombustível
Fonte: Ambiente Brasil (17/04/09)

Cientistas de Cingapura anunciaram a descoberta de uma forma de transformar o dióxido de carbono, o mais nocivo dos chamados gases
do efeito estufa, em metanol, que não agride o meio ambiente. O método, segundo eles, demanda menos energia do que tentativas anteriores.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44997



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.


