
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
Estão disponíveis as apresentações e entrevistas realizadas durante o NIPE Solar - A Energia Solar Térmica de Baixa Temperatura
no Brasil: tecnologias, ações e estratégias de disseminação de uso. O evento, realizado em 03 e 04 de dezembro de 2009, foi
promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp em parceria com o Curso de Pós-Graduação em
Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp (PSE/FEM) e a ONG International Energy
Initiative (IEI) e apoiado pelo Instituto Aqua Genesis.

O NIPE Solar reuniu especialistas para apresentar propostas e debater questões técnicas e políticas para nortear a ampliação do uso da
energia solar para aquecimento de água para as condições brasileiras, implementando a comunicação e a divulgação do atual
desenvolvimento tecnológico das energias térmicas de baixa temperatura no Brasil.

As apresentações e entrevistas estão disponíveis no site do evento: http://www.nipeunicamp.org.br/nipesolar
no link ACESSE OS VÍDEOS.

Campinas, 18 de Janeiro de 2010. (Número 649)



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

Seminário Nacional de Energia Nuclear
18 e 19 de Janeiro de 2010
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: (21) 2262-9401 ou cristiana.iop@planejabrasil.com.br

PRÊMIO TOP ETANOL

Agroenergia e Meio-Ambiente
19 de Fevereiro de 2010
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/

NOTÍCIAS



ENERGIA

Fonte estelar
Fonte: Pesquisa FAPESP – Edição Impressa 167 (Jan/10)
Por Marcos de Oliveira

Casa que funciona com eletricidade dos raios solares vai a competição internacional.
Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=4035&bd=1&pg=1&lg=

CONCURSOS

Feagri, FEM e IQ selecionam docentes
Fonte: Portal Unicamp (08/01/10)

Área: Projeto Mecânico
Faculdade de Engenharia Mecânica
Inscrições: até 7/4/2010
Edital
Enviar mensagem
Telefone: 19-3521-3209 / 19-3521-3209

Área: Físico-Química
Instituto de Química
Inscrições: até 7/4/2010
Edital
Enviar mensagem
Telefone: 19-3521-3002 / 19-3521-3002



Faculdade de Engenharia Agrícola
Inscrições: até 8/2/2010
Edital
Enviar mensagem
Telefone: 19-3521-1086 / 19-3521-1086

USINA

Rio São Francisco pode ter duas usinas nucleares
Fonte: Folha Online (15/01/10)

As duas próximas usinas nucleares a serem construídas no Brasil ficarão localizadas às margens do rio São Francisco, que corta parte da
região Nordeste, indicam estudos técnicos que serão levados à decisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros
responsáveis pelo programa nuclear brasileiro.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u679687.shtml

ENERGIA

A energia dos gadgets
Fonte: Galileu (15/01/10)
Por Inara Chayamiti

A energia que os gadgets consomem hoje deve quase triplicar nas próximas duas décadas. E, se a crise econômica não tivesse dado uma
freada no crescimento, em 2030 você iria dizer com frequência: “A bateria vai acabar”
Leia mais: http://revistagalileu.globo.com:80/Revista/Common/0,,EMI112777-17579,00-A+ENERGIA+DOS+GADGETS.html

AQUECIMENTO GLOBAL



Aquecimento global começou antes da Revolução Industrial
Fonte: Portal do Meio Ambiente (18/01/10)

O início da interferência humana no meio ambiente e, consequentemente, no clima ocorreu em períodos anteriores à Revolução Industrial,
que teve início em meados do século XVIII na Inglaterra. Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(Ipen) mostra que, mesmo antes do surgimento das grandes indústrias o planeta já sofria com aumento de temperatura e o início do
aquecimento global.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/mudancasclimaticas/3021-aquecimento-global-comecou-antes-da-revolucao-
industrial.html

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.


