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EVENTOS
ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

III CBEE

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br
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NOTÍCIAS



DIESEL

Ônibus de São Paulo e do Rio de Janeiro já circulam com diesel
menos poluente, dizem entidades
Fonte: Folha Online (06/01/09)

Os ônibus das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro estão sendo abastecidos com um combustível menos poluente, com quantidade de
enxofre 90% menor do que o utilizado até o final de 2008. A medida integra a primeira fase do acordo judicial firmado entre Ministério
Público Federal (MPF), empresas e órgãos federais para redução do nível de enxofre do diesel vendido no país.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u486804.shtml

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RJ: Programa Estadual de Eficiência Energética entra em vigor
Fonte: Canal Energia (07/01/09)

Lei obriga prédios públicos do estado a utilizarem energia solar para aquecimento de água em suas dependências.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/PeD.asp?id=69096

CÉLULA A COMBUSTÍVEL

Menor célula a combustível
Fonte: Agência Fapesp (08/01/09)

A menor célula a combustível do mundo acaba de ser anunciada por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos. Com apenas 3
milímetros de comprimento por 1 mm de espessura, ela poderá ser usada no desenvolvimento de minúsculos geradores de eletricidade a
partir do hidrogênio que substituiriam as atuais baterias que alimentam celulares e outros aparelhos eletrônicos.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9933/divulgacao-cientifica/menor-celula-a-combustivel.htm



BIOCOMBUSTÍVEL

Avião faz 1º vôo com biocombustível de algas nos EUA
Fonte: BBC Brasil (08/01/09)

Uma companhia aérea americana realizou nesta quarta-feira o primeiro vôo teste de um jato abastecido em parte com um biocombustível a
base de algas.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2009/01/090108_aviaomovidoalgafn.shtml

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

Plano de energia do governo é uma 'banana' para Copenhagen
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (09/01/09)

Texto que traça planejamento energético do país para 10 anos prioriza fontes sujas de energia, como termelétricas a carvão e óleo diesel.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

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.


