
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

A participação no Workshop é gratuita!
As inscrições deverão ser feitas durante o evento.

Campinas, 29 de Outubro de 2008. (Número 513)



FÓRUM LATINO-AMERICANO DE SMART GRID

Modernização e Ampliação da Infra-Estrutura de Energia na
América Latina: Tecnologia de Redes Inteligentes,Uso Eficiente
e Financiamento
10 e 11 de Novembro de 2008
Novotel Jaraguá São Paulo Conventions – São Paulo – SP
Mais informações: www.smartgrid.com.br

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/

NOTÍCIAS
LOW CARBON

Terms of Reference for a local Short Term Consultant to assist
on the supervision of the Brazil Low Carbon Country Case Study
Fonte: TORs ETC Brazil Low Carb Study (23/10/08)



The World Bank Energy Unit of the Sustainable Development Department for the Latin America Region supports Brazil’s energy sector in
three main objectives:
1. Energy security to support economic growth and welfare in an efficient manner;
2. Universal access: affordable quality energy services for the poor;
3. Promotion and development of clean energy consistent with Brazil’s environmental and global climate change objectives.
Leia mais: Anexo.

IMPACTO AMBIENTAL

Impacto de hidrelétricas é menor que desmatamento na
Amazônia
Fonte: Canal Energia (28/10/08)

A Amazônia sofre mais com os desmatamentos e queimadas do que com os impactos das hidrelétricas. Essa é a constatação de um
levantamento feito, recentemente, pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução em Energia Elétrica. A entidade levantou o
impacto de seis projetos importantes: Jirau, Santo Antônio, Tijuco Alto, Pai Querê, Santa Isabel e Belo Monte.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=67916

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Fontes renováveis podem gerar 50% da eletricidade mundial
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (28/10/08)

Segundo estudo lançado pelo Greenpeace, investimentos em fontes limpas podem resultar em indústria com faturamento de US$ 360
bi/ano.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ENTREVISTA

Christine Macdonald - Livro critica ONGs "verdes"



Fonte: Portal do Meio Ambiente (28/10/08)

Repórter há 17 anos, Christine Mcdonald diz que aceitou um convite para trabalhar na ONG Conservação Internacional (CI) porque queria
“servir a uma boa causa”. Quatro meses depois, foi demitida e decidiu escrever o livro Green, Inc. Christine descreve as mordomias, os altos
salários e as alianças dos líderes das maiores ONGs verdes do planeta com grandes empresas como Wall-Mart e Shell. Segundo ela, as
ONGs seriam fachada para as companhias que mais poluem no mundo.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2008/outubro/28/7.asp

MUDANÇA CLIMÁTICA

Governo já fala em novo plano do clima
Fonte: Folha Online (29/10/08)

Antes mesmo de conseguir concluir o Plano Nacional de Mudança Climática, o governo federal já prevê a montagem de outro documento,
oito meses após o término do primeiro.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u461601.shtml

SUSTENTABILIDADE

Laboratório ecoeficiente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (29/10/08)

O sol, o vento, a modularidade, a salubridade e a luz foram os principais tópicos que nortearam a criação do laboratório do Núcleo de
Tecnologia e Recuperação de Ecossistemas (Nutre) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com avaliação máxima de
eficiência energética e sustentabilidade pela própria UFRJ, o Nutre foi elaborado a partir de conceitos de ecoeficiência e da busca pela
sustentabilidade.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

AQUECIMENTO GLOBAL

Quantidade de gelo no Ártico 'despencou', diz estudo



Fonte: Ambiente Brasil (29/10/08)

A espessura do gelo no Oceano Ártico "despencou" no último inverno, segundo uma pesquisa do University College de Londres. Os
cientistas britânicos afirmam que a espessura do gelo no mar Ártico diminuiu até 49 centímetros em algumas regiões, segundo informações
enviadas
por satélite. De acordo com os pesquisadores, esses resultados fornecem a primeira prova definitiva de que o volume total do gelo no Ártico
está diminuindo.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41590

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.


