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

EVENTOS

Energy Efficiency World
21 e 22 de Abril de 2009
Sandton Convention Centre – Johannesburg – África do Sul
Mais informações: WWW.terrapinn.com/2009/eeza

Fórum e Exposição Global de Eficiência Energética
27 a 29 de Abril de 2009
Palais dês Congres – Paris – França
Mais informações: http://eeglobalforum.org

Lightfair International
03 a 07 de Maio de 2009
Jacob K. Javits Convention – Nova York – Estados Unidos
Mais informações: www.lightfair.com
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NOTÍCIAS
SUSTENTABILIDADE

Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética
Fonte: Antonio Carlos de Mendes Thame, deputado federal pelo PSDB/SP (12/03/09)

Este código tem por finalidade estabelecer regras para favorecer a utilização das fontes de energia renováveis, promovendo a preferência
pelas mesmas em relação às fontes de energia de natureza fóssil. Visa, além disso, a promover uma maior sustentabilidade da matriz



energética brasileira em benefício do meio ambiente e da atenuação dos efeitos originados pelo aquecimento global.
Leia mais: http://www.mendesthame.com.br/pl4798.pdf

ESPECIAL

Mudanças Climáticas
Fonte: BBC Brasil (25/03/09)

Especial da BBC Brasil detalha o debate sobre o futuro dos recursos naturais e do planeta.
Lei mais: www.bbc.co.uk/portuguese/especial/clima_ambiente.shtml

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Al Gore publicará novo livro sobre mudança climática
Fonte: Folha Online (26/03/09)

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore publicará um novo livro sobre a mudança climática com o título "Our Choice" (Nossa
Escolha) antes do fim deste ano, informou a editora Rodale.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u540877.shtml

TERMELÉTRICAS

Conversão de térmicas a óleo por gás natural minimiza riscos,
avaliam agentes
Fonte: Canal Energia (27/03/09)

A conversão de térmicas a óleo combustível por gás natural que foram leiloadas no ano passado e ainda não construídas poderia minimizar
riscos ambientais e financeiros. De acordo com agentes do setor, ouvidos pela Agência CanalEnergia, ao operar com óleo, essas térmicas
trariam grande impacto financeiro para o consumidor, além do risco de falta de combustível para abastecer todas as usinas contratadas nos
últimos leilões caso sejam chamadas a despachar. Por isso, para alguns deles, a conversão poderia reduzir impactos no repasse do Custo



Variável Unitário.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=70549

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Principais cidades do mundo apagam as luzes contra a mudança
climática
Fonte: Portal G1 (28/03/09)

Quase 4 mil cidades de 88 países aderiram ao apagão de uma hora.
No Brasil, cartões postais tradicionais, como o Cristo, apagaram suas luzes.
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1063054-5602,00-
PRINCIPAIS+CIDADES+DO+MUNDO+APAGAM+AS+LUZES+CONTRA+A+MUDANCA+CLIMATICA.html

GÁS NATURAL

Abundância de gás natural pode reduzir preços
Fonte: Folha de São Paulo (30/03/09)

A queda dos preços do petróleo ocupa todas as manchetes, mas a primeira bolha global de gás natural liquefeito na história está
provocando um colapso ainda mais drástico no preço do gás para cozinhar, aquecer casas e movimentar fábricas em vários lugares do
mundo.
Leia mais: Anexo.



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.


