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

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: http://www.eventus.com.br/ecos2009

Energy Show
03 a 07 de Novembro de 2009
Shanghai New Int’l Expo Centre – Shanghai - China
Mais informações: www.energyshow.com.cn

32º Congresso Mundial de Engenharia e Energia

Campinas, 24 de Abril de 2009. (Número 561)



04 a 06 de Novembro de 2009
Washington Convention Center – Washington – Estados Unidos
Mais informações: www.energycongress.com

NOTÍCIAS
CAMADA DE OZÔNIO

Buraco da camada de ozônio pode fechar a partir de 2065
Fonte: folha Online (21/04/09)

O buraco na camada de ozônio sobre a Antártida estabilizou-se desde 2000, mas ainda demorará décadas para se regenerar e fechar, o
que pode ocorrer a partir de 2065.



Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u553819.shtml

COMERCIALIZAÇÃO

Companhias de energia se adaptam à nota fiscal eletrônica
Fonte: Canal Energia (23/04/09)

A implantação da nota fiscal eletrônica, que substitui o documento anteriormente emitido em papel, passou a valer também para as
companhias de eletricidade. Desde o dia 1º de janeiro do ano passado, foi estabelecida a obrigatoriedade da utilização da nota fiscal
eletrônica aos agentes que assumem o papel de fornecedores de energia elétrica, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica. Para se adaptar ao novo sistema as empresas precisaram realizar algumas mudanças, como implantação de software e
treinamento de pessoal.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=70966

PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL

Empresa brasileira produzirá plástico biodegradável em larga
escala
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (23/04/09)

Uma empresa brasileira vai produzir anualmente 200 mil toneladas de matéria-prima para a produção de plásticos a partir da cana-de-
açúcar, um material totalmente biodegradável que pode se decompor na natureza um ano depois de descartado. O plástico tradicional, que
tem o petróleo como matéria-prima, leva mais de 200 anos para degradar-se completamente.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ENERGIA

Energia Inteligente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (24/04/09)



Até dezembro, Boulder, nos Estados Unidos terá a rede de energia mais sofisticada do planeta. O sistema será capaz de reconhecer uma
falha antes mesmo de ocorrer e fazer o reparo automaticamente. Permitirá a integração de fontes renováveis de energia em grande escala e
vai possibilitar que cada cidadão ou empresa escolha como consome sua eletricidade. Eles poderão comprar "elétrons" como adquirem
planos de celular.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Aquecimento global é fogo
Fonte: Agência FAPESP (24/04/09)

O fogo aquece – e mais do que se imaginava. De acordo com um artigo publicado na edição desta sexta-feira (24/4) da revista Science, o
efeito do fogo nas mudanças climáticas globais é mais profundo do que se acreditava e deve ser encarado com preocupação ainda maior do
que a atual.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10401/divulgacao-cientifica/aquecimento-global-e-fogo.htm

CARBONO

Florestas correm risco de parar de 'filtrar' carbono, diz estudo
Fonte: Portal do Meio Ambiente (24/04/09)

O papel das florestas de atuar como filtros gigantes de carbono está sob o risco de "ser totalmente perdido", segundo um relatório compilado
por alguns dos maiores cientistas florestais do mundo.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2009/abril/24/6.asp



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.


