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ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato
com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

EVENTOS

4º Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana-de-Açúcar
06 a 08 de Julho de 2009
Piracicaba - SP
Mais informações: (19) 3417-2138

Campinas, 06 de Julho de 2009. (Número 583)



ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009

SNPTEE

Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica
22 a 25 de Novembro de 2009
Olinda – PE
Mais Informações: www.xxsnptee.com.br

NOTÍCIAS
ENERGIA

Chuveiro pode deixar de ser vilão
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Mai/09)

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo (USP), em abril deste ano, a solução para diminuir os gastos
energéticos do chuveiro seria um sistema híbrido de energia solar elétrica. Com base neste dado, a CPFL Energia instalará mais de 7 mil



aparelhos nas regiões onde opera para testar o sistema e investira R$22 milhões. Serão 4.295 chuveiros na área da CPFL Paulista, 2.236
na região da CPFL Piratininga e outros 1.104 em Campinas, onde o teste deve ser iniciado.
Os equipamentos serão testados em casas, ainda em construção, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e seu
funcionamento e consumo de energia geral da residência serão monitoradas para avaliar a eficiência do sistema combinado. A expansão do
projeto dependerá dos resultados obtidos e o morador não terá nenhum custo adicional.
O sistema proposto pela CPFL disponibilizará ao morador até 65% da potência do seu chuveiro, quantia que mantém a qualidade do banho
mesmo em dias de menor incidência de raios solares. O sistema apresenta vazão de água mais baixa que outros sistemas de aquecimento,
o que também permite economizar água.

USINAS

Empresários sucroalcooleiros pedem inflexibilidade para usinas
à biomassa
Fonte: Canal Energia (03/07/09)

Medida é considerada necessária já que geração de energia em plantas de açúcar e álcool é diretamente vinculada ao processo produtivo.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/OeM.asp?id=72427

ENERGIA

Conta de luz poderá variar com o horário do consumo
Fonte: Estadão Online (03/07/09)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estuda uma ampla reestruturação do sistema de tarifas de energia elétrica do País. Uma das
ideias é estimular, pelo bolso, a mudança de hábitos do consumidor visando ao uso mais eficiente da energia.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090703/not_imp397043,0.php

MEIO AMBIENTE

Brasil descumpre meta para ambiente



Fonte: Folha de S. Paulo (06/07/09)

Não há mais tempo para honrar promessas que país assumiu em acordo internacional para 2010, dizem especialistas.
Leia mais: Anexo.

POLÍTICA ENERGÉTICA
La desvariada política energética
Fonte: La Nación (06/07/09)

El lunes pasado, un día después de la derrota de Kirchner, el presidente de YPF Antoni Brufau, y su CEO, Sebastián Eskenazi, reportaron
ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el desempeño de la empresa en 2008. El informe fue una
descarnada radiografía de la desvariada política energética del Gobierno, cuyo rasgo más nocivo sería la tendencia a intervenir en el
mercado. En diciembre de 2007, Brufau había justificado la venta del 15% de YPF a la familia Eskenazi porque era "el socio más idóneo por
su experiencia en mercados regulados". Por lo visto, esa estrategia fracasó.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1147465&pid=6819265&toi=6479

ECONOMIA VERDE

Empregos verdes despontam como aposta em nova economia
mundial
Fonte: Mudanças Climáticas (06/07/09)

A crise financeira mundial e a oportunidade de transição para uma nova economia menos carbono intensiva são temas que vêm sendo
intensamente discutidos no cenário internacional. A economia verde surge como estratégia inadiável em um cenário no qual as mudanças
do clima ditam a necessidade de remodelação de mercados, negócios e tecnologias. Entretanto, a urgência de medidas efetivas segue
contrastando com o lento ritmo das ações implementadas pelos países.
Leia mais: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/1099



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.


