
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 – Santiago – Chile
Mais informações: www.elaee.org/

ECOS 2009

Campinas, 07 de Novembro de 2008. (Número 515)



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
CONSULTA

Projeto Ambiental Estratégico "Cenários Ambientais 2020”
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (03/11/08)

A Secretaria do Meio Ambiente conta com a sua participação para a elaboração de cenários ambientais para o ano de 2020 para o Estado
de São Paulo. Acessando o site www.cenarios2020.sp.gov.br até o dia 23/11/2008, você poderá responder a consulta sobre os principais



fatos que influenciarão o Meio Ambiente até 2020. Esta consulta faz parte do Projeto Cenários Ambientais 2020 que compõe os 21 Projetos
Ambientais Estratégicos da SMA e tem como objetivo elaborar propostas de políticas públicas de médio e longo prazo utilizando cenários
ambientais prospectivos como referência de futuro.

CAMADA DE OZÔNIO

Buraco da camada de ozônio atinge 5ª maior extensão da
história, diz Nasa
Fonte: Folha Online (05/11/08)

O buraco da camada de ozônio sobre a Antártida alcançou este ano um tamanho máximo de 27 milhões de quilômetros quadrados, o que
representa a quinta maior extensão atingida na história, segundo cálculos da Nasa (agência espacial americana).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u464196.shtml

AÇÃO CIÊNCIA

Ação Ciência reúne 270 estudantes da rede pública de Campinas
Fonte: Portal Unicamp (05/11/08)

Foi realizado no sábado (1) o encontro do projeto Ação Ciência, organizado por um grupo de alunos da Unicamp, em maioria do Instituto de
Física “Gleb Wathagin” (IFGW). O projeto reuniu estudantes do ensino médio de escolas públicas de Campinas durante dois finais de
semana na Escola Estadual Professor João Lourenço Rodrigues, no bairro Cambuí. No primeiro encontro, que aconteceu em 11 de outubro,
foram realizados experimentos simples e de fácil compreensão para, assim, aguçar a curiosidade dos alunos sobre os conceitos envolvidos
e estimulá-los a buscar uma carreira científico-tecnológica. Já no segundo, dia 1, foram realizados experimentos mais elaborados, que
envolveram dois ou mais conceitos científicos, a fim de fazer com que os alunos montassem suas próprias teorias.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/11/05/acao-ciencia-reune-270-estudantes-da-rede-publica-de-campinas

CRÉDITOS FLORESTAIS

Brasil poderá ter proposta para créditos florestais permanentes



Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (06/11/08)

A temporalidade dos créditos florestais pode estar com os dias contados caso uma proposta brasileira seja adotada no tratado climático pós-
2012. O engenheiro agrônomo e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo,
Marcelo Theoto Rocha, sugere um mecanismo de monitoramento das florestas plantadas ou reflorestadas como forma de tornar
permanentes os créditos provenientes desses projetos.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

PÓS-GRADUAÇÃO

Gérard Michot apresenta aos engenheiros oportunidade de pós-
graduação na França
Fonte: Portal Unicamp (06/11/08)

A Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (Cori) da Unicamp recebeu nesta quinta-feira (6), o professor Gérard Michot, da
Ecole des Mines de Nancy (França). Ele apresentou, na sala CB-01, no Ciclo Básico I, a “n + i” Engineering Institutes Network, uma rede
que tem como proposta ajudar estudantes das engenharias e os jovens engenheiros que desejam completar sua formação na França,
através de um programa de mestrado e possibilidade de prosseguir com o doutorado. De acordo com Michot, esse é um programa pensado
para formar futuros engenheiros com vocação internacional. “É voltado para estudantes e jovens engenheiros com formação superior em
qualquer engenharia com nível mínimo de licenciatura”, disse ele.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/11/07/gerard-michot-apresenta-aos-engenheiros-oportunidade-de-pos-graduacao-na-
franc

NUCLEAR

U.S. Decides One Nuclear Dump Is Enough
Fonte: The New York Times

The Bush administration will recommend that Congress give up the idea of a second nuclear waste dump, dropping a grand bargain struck in
the 1980s, and instead vote to enlarge the repository now proposed in Nevada, the director of the Energy Department’s civilian radioactive
waste management program said on Thursday.



Leia mais: www.nytimes.com/2008/11/07/washington/07yucca.html?_r=1&oref=slogin

ETIQUETAGEM VEICULAR

Inmetro lança nesta sexta programa de etiquetagem veicular
Fonte: Estadão Online (07/11/08)

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) lança nesta sexta-feira, dia 7, o Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular, que servirá de guia para o consumidor sobre níveis de consumo de combustível na hora de comprar um carro novo.
Leia mais: www.estadao.com.br/economia/not_eco273787,0.htm

ENERGIA

Elevadores com baixo consumo
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (07/11/08)

Desde 19 de setembro deste ano, entrou em vigor a NBR 15597, que estabelece novas regras nacionais de segurança para elevadores. A
norma, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), prevê que, a partir de agora, os elevadores deverão ter itens como
avisos em braile nos pavimentos e na cabina, luz de emergência, interfone ligado à portaria e à casa de máquinas, aviso sonoro informando
o andar, nivelamento preciso da cabina, entre outros relacionados à segurança de quem fará a manutenção nos equipamentos.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

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.


