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EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

Campinas, 03 de Outubro de 2008. (Número 502)



Está disponibilizada a conta para realização dos pagamentos para participação nos minicursos do evento:

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6
Inst. Est. Proj. Energ. Hidrog. Meio Ambiente

A taxa para participar de cada minicurso é de R$20,00.

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!

MESA REDONDA: DESASTRES NATURAIS

Marcando o Dia Internacional de Prevenção aos Desastres
Naturais
08 de Outubro de 2008
Às 14h
Sala EB02 – Prédio da Engenharia Básica – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: leclig@ige.unicamp.br

III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

Termina na próxima segunda-feira 15/09 o prazo para envio de resumos.
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Os autores deverão submeter o resumo em inglês, com até duas páginas, contendo os seguintes tópicos: (1) overview,
(2) methods, (3) results and (4) conclusions para os endereços ab3e@ibp.org.br e ab3e@ab3e.org.br.

ABCM

The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

NOTÍCIAS
VANTAGEM

Combinação entre Diesel e gás natural zera a emissão de
material particulado
Fonte: Jornal da Unicamp – Nº 411 (29 a 05/10/08)

A combinação entre diesel e gás natural é perfeitamente aplicável às frotas de veículos de transporte de carga e passageiros no Brasil. A
mistura, embora acarrete perda de potência do motor, seria compensadora porque proporcionaria ganhos ambientais e, em condições
favoráveis, também vantagens econômicas. A conclusão é de um estudo realizado para a tese de mestrado de Dimitri Lobkov, defendida
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Unicamp. Em testes realizados com um kit desenvolvido por uma
empresa instalada no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, o pesquisador constatou que a associação dos dois combustíveis (15% d
diesel e 85% de gás natural) é capaz de praticamente zerar a emissão de material particulado, um dos poluentes atmosféricos mais nociv
à saúde humana.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/setembro2008/ju411_pag02.php#

SETOR ELÉTRICO

Setor elétrico está blindado contra a crise externa, revela
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sondagem
Fonte: Canal Energia (02/10/08)

Sondagem CanalEnergia-Gesel/UFRJ, feita com 15 associações, mostra que agentes econômicos estão vendo o setor elétrico de forma
positiva
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=67445

ENERGIA NUCLEAR

Paquistão quer acordo nuclear com os EUA, diz premiê
Fonte: BBC Brasil (02/10/08)

O primeiro-ministro do Paquistão, Yusuf Raza Gilani, afirmou nesta quinta-feira que o país deseja um acordo com os Estados Unidos de
cooperação para produção de energia nuclear pacífica semelhante ao fechado pelos americanos com a Índia.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081002_paki_nuclear_rc.shtml

CRÉDITO DE EMISSÕES

Mercado de emissões de Quioto possui excesso de permissões
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (03/10/08)

O mercado de créditos de emissões alocadas aos países membros do Protocolo de Quioto está com 17% de excesso em permissões de
emissão, afirma a Point Carbon, empresa que analisa o mercado de carbono. Cerca de 57,8 bilhões de toneladas das chamadas Unidade
de Quantidades Atribuídas (AAUs) foram alocadas para 38 países industrializados utilizarem durante os cinco anos de compromisso do
Protocolo de Quioto, que segue até 2012. As emissões reais giram em torno de 49,5 bilhões de toneladas.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

BIOCOMBUSTÍVEIS

Políticas para biocombustíveis
Fonte: Agência Fapesp (03/10/08)
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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.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/09/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/10/2008

“Sistemas de produção sustentável de biocombustíveis poderão ter um papel altamente positivo na mitigação das mudanças climáticas, n
melhoria da qualidade do ambiente e no fortalecimento da economia mundial, mas, para que isso ocorra, serão necessárias muitas
pesquisas e políticas com sólida base científica.”
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9523/divulgacao-cientifica/politicas-para-biocombustiveis.htm
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