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EVENTOS

8º Simpósio Nacional de Controle de Erosão
29 de Março a 02 de Abril de 2009
Espaço APAS Eventos – São Paulo – SP
Mais informações: www.acquacon.com.br/8snce

FÓRUM PDEE 2008/2017

Plano Decenal: A Expansão da Oferta e Questões Ambientais.
Que alternativas temos?
31 de Março de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.metodoeventos.com.br/forumplanodecenal/

6º Congresso Brasileiro sobre Eficiência Energética

Campinas, 13 de Março de 2009. (Número 547)



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/

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br

NOTÍCIAS
MATRIZ ENERGÉTICA

Cardápio energético
Fonte: Revista Pesquisa FAPESP – Edição Impressa 157 (Mar/09)

Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fontes de energia
renováveis e limpas dificilmente resultará num modelo hegemônico. A tendência é que cada país crie uma combinação própria de matrizes,



escolhida entre várias categorias de biocombustíveis, a energia solar ou a eólica e, mais tarde, provavelmente o hidrogênio, capaz de lhe
garantir eficiência energética e ajudar o mundo a atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O estado da arte na pesquisa básica e no
desenvolvimento tecnológico aponta para esse caminho, como mostrou o workshop Physics and Chemistry of Climate Change and
Entrepreneurship, que reuniu pesquisadores brasileiros e britânicos no auditório da FAPESP, na capital paulista, nos dias 26 e 27 de
fevereiro.
Leia mais: www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3814&bd=1&pg=1

AGÊNCIA REGULADORA

Plenário do Senado aprova Nelson Hubner para o cargo de
diretor-geral da Aneel
Fonte: Boletim Energia – ANEEL – Número 357 – Ano 8 (06/03/09)

O nome do engenheiro eletricista Nelson José Hubner Moreira foi aprovado na última quarta-feira (04/03), pelo Plenário do Senado Federal,
para assumir a diretoria geral da Aneel. Hubner teve 55 votos: 46 senadores votaram a favor, nove contra e nenhuma abstenção. Agora, o
Senado encaminha o processo para a publicação do decreto de nomeação no Diário Oficial da União (DOU). Hubner vai suceder Jerson
Kelman, cujo mandato se encerrou no último dia 13 de janeiro. Desde o dia 14, o diretor Edvaldo Alves de Santana atua como diretor-geral
interino.
Leia mais: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias_boletim/?fuseaction=boletim.detalharNoticia&idNoticia=253

AQUECIMENTO GLOBAL

Piores cenários sobre aquecimento global podem estar se
concretizando, dizem cientistas
Fonte: BBC Brasil (12/03/09)

As piores previsões sobre as mudanças climáticas feitas pela Organização das Nações Unidas há dois anos podem já estar se
concretizando, afirmaram nesta quinta-feira cientistas reunidos em uma conferência em Copenhague, na Dinamarca.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/03/090312_aquecimento_dinamarca_cq.shtml



OPORTUNIDADE

Especialista em Energia e Desenvolvimento Hidroelétrico
Sustentável
Fonte: WWF – Brasil (12/03/09)

O WWF-Brasil, organização não-governamental autônoma dedicada à conservação da natureza, está recrutando profissional para o
escritório de Brasília-DF para a posição de Especialista em Energia e Desenvolvimento Hidroelétrico Sustentável.
Leia mais: Anexo.

FONTES ALTERNATIVAS

Senado propõe audiência pública sobre fontes alternativas e
incentivos à energia solar
Fonte: Canal Energia (12/03/09)

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado aprovou nesta quinta-feira, 12 de março,
requerimento para a realização de audiência pública sobre fontes alternativas de energia. Outro pedido da comissão foi O requerimento com
o objetivo de propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a instituição de um incentivo à energia solar no programa de habitação popular.
As solicitações foram feitas durante audiência pública sobre a proposta de diretrizes para leilão de contratação de energia de reserva,
proveniente de fonte eólica.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=70220

AQUECIMENTO GLOBAL

Clima pode comprometer 85% da mata amazônica
Fonte: Folha Online (12/03/09)

A Amazônia está condenada a perder no mínimo 20% de sua fisionomia original com as mudanças climáticas. O impacto pode ser ainda



pior
e afetar 85% da floresta se as temperaturas subirem além de 4C, comparadas com níveis pré-industriais.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u533508.shtml

INTEGRAÇÃO

Senador dos EUA quer aliança energética com a América Latina
Fonte: Ambiente Brasil (13/03/09)

O senador americano Dick Lugar apresentou, nesta quinta-feira (12), um projeto de lei que propõe uma aliança energética entre os Estados
Unidos e a América Latina, centrada principalmente no Brasil, por sua grande produção de biocombustível na região, informa um
comunicado oficial.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44261

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.


