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EVENTOS

8º Edição da Conferência Mundial de Energia Eólica
23 a 25 de Junho de 2009
Internacional Convention Center Jeju – Jeju Island – Coréia do Sul
Mais informações: www.2009wwec.com

Energy Summit 2009
11 a 13 de Agosto de 2009
Windson Barra Hotel – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: www.energysummit.com.br

Asian International New Energy and Renewable Energy
Technology & Equipament Exposition
05 a 07 de Setembro de 2009

Campinas, 13 de Abril de 2009. (Número 557)



Beijing Internation Convention Center – Beijing – China
Mais informações: www.ccefexpo.org

NOTÍCIAS
ENERGIA RENOVÁVEL

De frente para usinas nucleares de Angra, Greenpeace reafirma:
futuro é renovável!
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (08/04/09)



Com a participação do Arctic Sunrise, quatro turbinas eólicas flutuantes foram colocadas em frente aos reatores de Angra 1 e 2. Foi a última
atividade da expedição Salvar o Planeta. É Agora ou Agora.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

CLIMATE CHANGE

Obama, Who Vowed Rapid Action on Climate Change, Turns
More Cautious
Fonte: The New York Times (10/04/09)

President Obama came to office promising swift and comprehensive action to combat global climate change, and the topic remains a surefire
applause line in his speeches here and abroad.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/04/11/us/politics/11climate.html?_r=1&hpw

EMISSÕES

MMA estabelece metas de mitigação de emissões para térmicas
Fonte: Canal Energia (13/04/09)

Usinas a óleo combustível e carvão terão que apresentar programa para compensar dióxido de carbono. Preço da energia vai aumentar,
avalia Abraget.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=70835

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Não há estímulo para a eficiência
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (13/04/09)

Casas e edifícios são responsáveis por 45% de todo o consumo de eletricidade do Brasil. É pouco menos que a demanda de todo o parque
industrial brasileiro (46%), segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Se fosse possível tornar “sustentáveis” todos os prédios e



residências, e cada um reduzisse em 30% seu consumo, o país conseguiria poupar 13,5% da energia que consome atualmente. Ou seja,
poderia “dispensar” mais de meia usina de Itaipu.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ENERGIA ALTERNATIVA

Apesar da publicidade, companhias de petróleo investem pouco
em energia alternativa
Fonte: Portal do Meio Ambiente (13/04/09)

O governo Obama deseja reduzir o consumo de petróleo, aumentar os suprimentos de energia renovável e diminuir as emissões de dióxido
de carbono naquela que é a mais ambiciosa transformação da política energética no período de uma geração.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2009/abril/13/9.asp

CÉLULAS DE HIDROGÊNIO

Brasileiros são minoria nos pedidos de patentes de tecnologias
para células de hidrogênio
Fonte: Ambiente Brasil (13/04/09)

Dos 503 pedidos de patentes de células à base de combustível apresentados no Brasil de 1996 a 2005, apenas 5,2% são de brasileiros. É
o que revela estudo feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão vinculado ao Ministério do Desenvovimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), sobre o patenteamento de tecnologias ligadas a células a combustível.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44894



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.


