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EVENTOS

Simpósio Eletromemória: História da Energia Elétrica em São
Paulo
09 e 10 de Fevereiro de 2009
Prédio da História e Geografia – Anfiteatro de História – USP – São Paulo – SP
Mais Informações: (11) 3276-4747 ou eletromemoria@energiaesaneamento.org.br

Workshop on Hydrolysis Route for Cellulosic Ethanol from
Sugarcane
10 e 11 de Fevereiro de 2009
Ciclo Básico I – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.bioetanol.org.br/workshop1

XIII International Sodebras Congress

Campinas, 23 de Janeiro de 2009. (Número 532)



10 a 12 de Março de 2009
Salas de Convenções e Congressos do Blue Tree Towers Hotel – Porto Alegre – RS
Mais informações: www.sodebras.com

III CBEE

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

NOTÍCIAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mudanças climáticas ganha portal
Fonte: Agência FAPESP (21/01/09)

A Embaixada do Reino Unido no Brasil, o Conselho Britânico e a Agência de Notícia dos Direitos da Infância (Andi) acabam de lançar o
portal Mudanças Climáticas.



Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9993/noticias/mudancas-climaticas-ganha-portal.htm

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mudança do clima já esquenta Antártida, diz estudo
Fonte: Folha Online (22/01/09)

A Antártida apresenta uma tendência de aquecimento, assim como o resto do mundo, afirma um estudo publicado pela revista científica
"Nature". O continente como um todo esquentou cerca de 0,6ºC de 1957 a 2006, informa reportagem do colunista Marcelo Leite publicada
na Folha desta quinta-feira (22).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u493169.shtml

AÇÚCAR E ÁLCOOL

Usinas de cana adiam investimentos
Fonte: Estadão Online (23/01/09)

Apesar de muitas usinas de açúcar e álcool estarem conseguindo rolar suas dívidas, com acesso a crédito de curto prazo dos bancos, o
cenário ainda é de apreensão em relação à crise mundial e o setor segue adiando novos investimentos. Mesmo com uma perspectiva de
preços melhores do açúcar no mercado internacional na safra 2009/2010, o setor continua com o freio puxado quando o assunto é
expansão.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090123/not_imp311572,0.php

ENERGIA ALTERNATIVA

O potencial das ondas brasileiras
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (23/01/09)

Projetos pilotos já são planejados para o Ceará e Santa Catarina, estado com maior capacidade do país.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#



ILUMINAÇÃO

Luz branca de alta qualidade
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (23/01/09)

Uma substância barata e disponível industrialmente, utilizada na composição de bronzeadores e medicamentos para a pele, serve também
para emitir uma luz branca brilhante, agradável ao olho humano e adequada para iluminar qualquer tipo de ambiente.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ETANOL

Exportação de etanol sobe 45% em 2008
Fonte: Ambiente Brasil (23/01/09)

As exportações brasileiras de etanol somaram 5,16 bilhões de litros em 2008, volume 45,7% superior aos cerca de 3,5 bilhões de litros
vendidos ao exterior em 2007. Segundo boletim divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, o volume exportado em 2008 é recorde. De
acordo com o ministério, esses mais de 5 milhões de litros equivalem a mais do que o dobro das exportações da gasolina feitas pela
Petrobras, no ano passado.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43240

ENERGY LOCATE

Elsevier lança website sobre energia
Fonte: Energya Locate (23/01/09)

Já está disponível o Energy Locate, novo website lançado pela editora Elsevier.
Através do Energy Locate, os interessados terão acesso a livros eletrônicos, revistas, jornais, conferências, vídeos, fóruns de discussão,
entre outros.
Leia mais: http://www.energylocate.com/



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.


