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

EVENTOS

Ecobuild 2009
02 a 05 de Março de 2009
Londres – Inglaterra
Mais informações: www.ecobuild.co.uk/

EE GLOBAL 2009

Fórum e Exposição Global sobre Eficiência Energética - Alliance
to Save Energy
27 a 29 de Abril de 2009
Palais des Congres – Paris –França
Mais informações: www.eeglobalforum.org/

Energy Trading Brasil

Campinas, 20 de Fevereiro de 2009. (Número 540)



25 e 26 de Maio de 2009
Mercure Grand Hotel São Paulo Ibirapuera – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.spintelligent-events.com/etb2009/en/index.php

NOTÍCIAS
BIOCOMBUSTÍVEIS

Brasil e União Européia lançam chamada de biocombustíveis
Fonte: Agência CT (04/02/09)

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq/MCT) e as fundações
estaduais de Amparo à Pesquisa lançam, em meados de março próximo, uma chamada pública para projetos de pesquisa dentro do Acordo



Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Brasil e a União Européia (UE).
Leia mais: http://agenciact.mct.gov.br/index.php/content/view/50216.html

MERCADO LIVRE

A casa do mercado há 10 anos
Entrevista Antonio Carlos Fraga Machado, presidente da CCEE
Fonte: Canal Energia (16/02/09)

Em entrevista exclusiva à Agência CanalEnergia, presidente da Câmara faz avaliação da primeira década de funcionamento e aponta o
futuro do mercado livre de energia.
Leia mais: www.canalenergia.com.br:80/zpublisher/materias/Entrevistas.asp?id=69823

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Pela 1ª vez, Morales vai a Moscou negociar cooperação no setor
de energia
Fonte: Folha Online (16/02/09)

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta segunda-feira a Moscou, na primeira visita à Rússia de um chefe de Estado boliviano,
que busca impulsionar a colaboração bilateral, em particular, no âmbito da energia. O avião do líder boliviano aterrissou no aeroporto de
Vnukovo, informou, deste terminal aéreo, a agência russa RIA Novosti.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/mundo/ult94u504508.shtml

CARBONO ZERO

Arquiteto constrói casa carbono zero com técnica medieval
Fonte: BBC Brasil (18/02/09)

Arquitetos da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, apresentaram nesta quarta-feira uma casa de carbono zero que pode vir a ser



produzida em série no país em um futuro próximo.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/02/090218_casaverde_aw.shtml

ENERGIA ALTERNATIVA

Crise já afeta projetos de energia alternativa
Fonte: Estadão Online (18/02/09)

Os projetos de geração de energia limpa, como eólica e solar, já começam a sentir o impacto da crise e devem perder o ritmo de
crescimento acima de 30% que vinham ostentando nos últimos três anos. A escassez de crédito já afeta as vendas de aquecedores solares
e pode frear novos investimentos em energia eólica a partir de 2010.
Leia mais: www.estadao.com.br:80/estadaodehoje/20090218/not_imp325932,0.php

DIÓXIDO DE CARBONO

Emissão reduzida
Fonte: Agência FAPESP (18/02/09)

A adoção de veículos híbridos combinada com o “crescimento inteligente” pode reduzir significativamente os níveis de emissão de dióxido
de carbono, aponta um estudo feito na Universidade de Tecnologia da Geórgia (Georgia Tech), nos Estados Unidos.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10124/divulgacao-cientifica/emissao-reduzida.htm

ÁLCOOL

Oferta derruba preço do álcool
Fonte: Energia hoje (18/02/09)

O preço médio semanal do álcool hidratado no mercado de São Paulo caiu pela primeira vez em 2009. A redução foi de 4,35% na última
semana. O indicador Cepea/Esalq teve média de R$ 0,7850/litro (sem impostos).
Leia mais: www.energiahoje.com/index.php?ver=mat&mid=377582



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). Obrigada.


