
EVENTOS
WORKSHOP

Uso da Água na Produção de Etanol de Cana-de-Açúcar
24 de Novembro de 2008
Auditório DEMA – FEM/Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3201 6902 / 6903 Ramal 6 com Fabiana ou Fernanda

A participação é gratuita!
As vagas são limitadas!

2º ELAEE

Encuentro Latino Americano de Economia de La Energia
22 a 24 de Março de 2009
Sheraton Santiago Hotel and Convention Center - Ave. Santa Maria 1742 – Santiago - Chile
Mais informações: www.elaee.org/

ECOS 2009

Campinas, 03 de Novembro de 2008. (Número 514)



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
GERAÇÃO

Brasil vai precisar de investimentos de US$ 310 bilhões em
geração até 2030, afirma estudo
Fonte: Canal Energia (31/10/08)



O Brasil vai se transformar nos próximos 22 anos em um dos cinco maiores consumidores de energia elétrica do mundo. Para suportar esse
crescimento será necessário um investimento de US$ 310 bilhões em geração até 2030. É o que conclui o estudo "Brasil Sustentável:
Desafios do Mercado de Energia", da consultoria Ernest & Young e FGV Projetos. As projeções mostram um crescimento de 4,4% ao ano
no consumo de eletricidade e de 4,2%, na produção.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=67986

DIESEL S-10

Conama aprova norma que antecipa para 2012 uso do
Diesel S-10
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (31/10/08)

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou, nesta quinta-feira (30), resolução que antecipa para 2012 a fase P7 do
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículo Automotores (Proconve), que estabelece a adoção do diesel S-10 no abastecimento de
veículos pesados (ônibus e caminhões) no Brasil. A expectativa é que com a implementação dessa nova fase do Proconve haja redução
significativa das emissões.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ACORDO

Petrobras assina acordo com governo do Equador
Fonte: BBC Brasil (31/10/08)

O novo contrato terá vigência de um ano, período durante o qual a empresa brasileira e o governo negociarão as mudanças definitivas para
a exploração do Bloco 18, onde a Petrobras opera.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081031_petrobras_equador_cj_cq.shtml

ENERGY

Qaddafi Discusses Energy Ties With Russia



Fonte: The New York Times (02/11/08)

Col. Muammar el-Qaddafi, the leader of Libya, visited Moscow over the weekend for talks on oil and natural gas deals, just two months after
Secretary of State Condoleezza Rice was his guest in Libya. The visit here suggested that Colonel Qaddafi, a onetime pariah, is
maneuvering
to play Russia and the United States against each other for commercial and political favors.
Leia mais: www.nytimes.com/2008/11/03/world/europe/03russia.html?_r=1&oref=slogin

AQUECIMENTO GLOBAL

Cientistas pedem redução de 80% na emissão de gases
Fonte: Portal do Meio Ambiente (02/11/08)

Desenhando um cenário desolador com o atual ritmo de aquecimento global, que levará epidemias de dengue ao Rio Grande do Sul e
expulsará o cultivo de café do Brasil para a Argentina, um grupo de cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) lançou um apelo pela redução de 80% nas emissões de gases do efeito estufa. Às vésperas do início efetivo das negociações para
um tratado pós-2012 (quando termina o primeiro Protocolo de Kyoto), na conferência internacional prevista para dezembro, eles deixaram
claro que o nível do esforço e a pressa serão decisivos no tamanho dos estragos.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2008/novembro/02/1.asp

ENERGIA ELÉTRICA

Demanda na indústria diminui
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (03/11/08)

O consumo de eletricidade no Brasil cresceu em setembro, puxado pelo comércio e pelas residências, mas a crise financeira internacional já
levou a uma retração na demanda pela indústria. É o que mostra a resenha mensal do mercado de energia elétrica divulgada hoje pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

AQUECIMENTO GLOBAL



Redução de impacto
Fonte: Agência Fapesp (03/11/08)

As mudanças climáticas terão impactos devastadores se as emissões de gases que provocam efeito estufa não forem reduzidas em 80%
até 2050 – uma meta bem mais severa que a de 50%, discutida por vários países até agora. E, mesmo com uma redução dessa magnitude,
será necessário investir em adaptação, já que alguns impactos serão inevitáveis.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9670/especiais/reducao-de-impacto.htm

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.


