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EVENTOS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Crise Econômica e Política Energética: quais as margens de
manobra ?
17 a 20 de Maio de 2009
Hotel Excelsior – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

6º Congresso Brasileiro sobre Eficiência Energética
ExpoEficiência 2009
23 e 24 de Junho de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: www.metodoeventos.com.br/6eficienciaenergetica/
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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

NOTÍCIAS
BACTÉRIAS VERDES

Desvendando a fotossíntese artificial para converter energia
solar em elétrica
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (05/05/09)



Cientistas determinam, em bactérias verdes, a estrutura das moléculas responsáveis pela absorção de energia luminosa e abrem caminho
para o desenvolvimento de sistemas de fotossíntese artificial.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

O fim dos combustíveis fósseis em Galápagos
Fonte: National Geographic (08/05/09)

O governo do Equador, com o auxílio de organizações internacionais e empresas do setor privado, está trabalhando para eliminar o uso de
combustíveis fósseis no Arquipélago de Galápagos até 2015. Para isso, o governo inaugurou em fevereiro um parque eólico de US$ 10,8
milhões, em San Cristóbal.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.uol.com.br/national-geographic/noticias/166177_noticias.shtml?MA

REGULAMENTAÇÃO

Nova lei estabelece limite de exposição humana a campos
elétricos
Fonte: Canal Energia (08/05/09)

Legislação exclui radares militares e civis com propósito de defesa ou controle de trágego aéreo, que deverá obedecer regulamentação
própria.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=71298

AQUECIMENTO GLOBAL

Fuligem responde por um terço do aquecimento global
Fonte: Folha Online (09/05/09)

A fuligem que sai dos escapamentos, das usinas termelétricas e das queimadas florestais responde por aproximadamente um terço do



aquecimento global líquido. Amenizar o calor que ameaça ecossistemas e a biodiversidade, portanto, pode ser mais fácil e mais barato do
que se imagina, afirmam pesquisadores.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u563096.shtml

ENERGIES

Shifting Their Energies
Fonte: The New York Times (10/05/09)

In 2003, when Foundation Capital, a venture capital firm, started looking for new investors for Silver Spring Networks, one of its portfolio of
companies, it was rejected by every firm it called.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/05/11/technology/start-ups/11green.html?_r=1&hpw

GÁS NATURAL

Repsol descobre gás natural na Bacia de Santos
Fonte: Revista Veja (11/05/09)

A companhia petrolífera espanhola Repsol anunciou nesta segunda-feira a descoberta de uma jazida de gás natural e condensado em
águas rasas da Bacia de Santos. Testes preliminares no poço Panoramix mostraram um fluxo máximo diário de 378.600 metros cúbicos de
gás natural e de 1.570 barris de condensado.
Leia mais: http://veja.abril.uol.com.br/agencias/ae/economia/detail/2009-05-11-385935.shtml

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.


