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

NIPE Solar
A Energia Solar Térmica de Baixa Temperatura no Brasil: tecnologias, ações e
estratégias de disseminação de uso
03 e 04 de Dezembro de 2009
Auditório da Biblioteca Central da Unicamp – Campinas – São Paulo

Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, PSE/FEM/Unicamp e International Energy Initiative (IEI)
Apoio: Instituto Aqua Genesis
Organização: NIPEeventos

Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/nipesolar

EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ

Campinas, 09 de Novembro de 2009. (Número 628)



Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

2nd Workshop on the Impact of New Technologies on the
Sustainability of the Sugarcane/Bioethanol Production Cycle
11 e 12 de Novembro de 2009
Auditório do Anel de Luz Síncrotron (LNLS) – Campinas - SP
Mais informações: www.bioetanol.org.br/workshop5

Seminário Nacional de Eficiência Energética em Saneamento
Ambiente
01 e 02 de Dezembro de 2009
Auditório do Clube de Engenharia – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

O NIPE apoia esse evento!

NOTÍCIAS
CARRO ELÉTRICO

Tanque cheio de watts
Fonte: National Geographic (Nov/09)
Por Karen E. Lange



O Brasil e o mundo se preparam para a era dos carros elétricos. Mas eles vão exigir nova infraestrutura de postos - nos quais seja possível
recarregar energia elétrica, e não mais gasolina ou álcool.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-116/carros-eletricos-507673.shtml

CARBONO

O promissor mercado de carbono em xeque
Fonte: Veja Online (05/11/09)
Por Luiz De França

A falta de consenso em torno de uma nova política mundial de combate ao aquecimento global tem diminuído as expectativas de
observadores internacionais para a próxima Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP15), que
será realizada em dezembro, em Copenhague. Com o cenário incerto, surgem dúvidas acerca do futuro do mercado de carbono - pelo qual
nações e empresas que poluem muito compram créditos de nações menos poluidoras, obtidos a partir da redução de emissões de gases de
efeito estufa.
Leia mais: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/promissor-mercado-carbono-ja-esta-xeque-509940.shtml

ENERGIA EÓLICA

Leilão em dezembro busca impulsionar geração de energia por
ventos no Brasil
Fonte: G1 (06/11/09)
Por Emilio Sant’Anna

Projetos concorrem uma semana após início da Conferência do Clima.
Infográfico do G1 explica como funciona um gerador de energia eólica.
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1367045-5603,00-
LEILAO+EM+DEZEMBRO+BUSCA+IMPULSIONAR+GERACAO+DE+ENERGIA+POR+VENTOS+NO+BRASI.html

ENERGIA RENOVÁVEL



China avança em energias renováveis
Fonte: Folha Online (08/11/09)
Por Raul Juste Lores

Uma desconhecida montadora chinesa conseguiu lançar um carro elétrico dois anos antes que grandes montadoras japonesas e
americanas.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u649324.shtml

PRÉDIO VERDE

Um dos prédios mais altos do mundo vai virar ‘verde’
Fonte: BBC Brasil (08/11/09)

Um dos edifícios mais altos do mundo – o Taipei 101, com 509 metros de altura e 101 andares – deve passar por uma extensa reforma no
valor de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 3,09 mi), para se tornar o arranha céu ecológico mais alto do mundo.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/11/091108_taipeipredioverde_ba.shtml

ENERGIA RENOVÁVEL

Google apuesta por investigar en las energías renovables
Fonte: El Mundo (09/11/09)

Google ha decidido ensanchar sus horizontes y subirse decididamente a la revolución energética. El gigante de internet formuló hace dos
años una utópica ecuación (RE-C) y ha reclutado cerebros de todo el mundo para avanzar a todo tren hacia la meta: Renovables más
baratas que el Carbón.
Leia mais: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/08/ciencia/1257701769.html

REVISTA

Sun & Wind Energy



Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE/Unicamp (09/11/09)

Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, a revista Sun & Wind Energy: Module Technology – Tandems increase
efficiency.

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.


