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ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato
com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

EVENTOS

4º Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana-de-Açúcar
06 a 08 de Julho de 2009
Piracicaba – SP
Mais informações: (19) 3417-2138
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ENERGIA EÓLICA III

Perspectivas, Implantação, Investimentos e Desafios para
Geração de Energia Limpa no Brasil
30 de Julho de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3513-9600

International Nuclear Atlantic Conference 2009
29 de Setembro a 02 de Outubro de 2009
Centro de Convenções do Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ
Mais Informações: www.inac2009.com.br

NOTÍCIAS
GERADORES

Geradores menos poluentes
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Mai/09)

Um Projeto de Lei foi apresentado na Câmara Municipal de Guarulhos (SP), com o objetivo de implantar um programa de controle e
fiscalização da emissão de poluentes por geradores movidos a diesel. O PL, de autoria do vereador Zé Luiz (PT), tem como base uma



pesquisa realizada em 2007, pela engenheira Márcia Aparecida Tezan Moraes, da Universidade de São Paulo (USP). Segundo ela, o uso
de geradores das 17h30 às 20h30 (horário de pico de consumo de eletricidade, quando as tarifas são mais altas) virou alternativa de
redução de custos com a conta de energia por parte de grandes consumidores, como indústrias, hotéis, hospitais, shoppings, hipermercados
e até condomínios. “O gerador é realmente mais econômico, mas seu custo ambiental é muito alto”, conclui Zé Luiz.
O estudo também constatou que não há legislação de controle ambiental específica para os geradores nem mecanismos de fiscalização na
região metropolitana de São Paulo.
A pesquisadora não conseguiu sequer mapear todos os geradores em atividade na Grande São Paulo. “Apenas os equipamentos instalados
em locais cujas atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental têm algum tipo de registro, o que não se aplica a hotéis, clubes e
condomínios, por exemplo,” diz o vereador.

AQUECIMENTO GLOBAL

Obama pede que Senado também aprove lei ambiental
Fonte: Estadão Online (27/06/09)

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse neste sábado, 27, em seu programa semanal de rádio que o Senado aprove a lei
que limita a emissão de gás carbônico, um dos gases apontados por cientistas como causador do aquecimento global. Foi a primeira vez
que
o Legislativo dos EUA aprova uma lei para reduzir a emissão de poluentes.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/vidae/not_vid394024,0.htm

MUDANÇA CLIMÁTICA

Lei dos EUA para mudança climática não salva acordo de
Copenhague, afirma analista
Fonte: Folha Online (29/06/09)

Nem mesmo com a aprovação da lei americana sobre energia e clima na Câmara dos Representantes será possível chegar a um acordo
forte de redução de emissões de gases de efeito estufa na conferência do clima das Nações Unidas em Copenhague, em dezembro.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u587872.shtml



ENERGIA NUCLEAR

O vaivém da fusão nuclear
Fonte: Ciência Hoje (29/06/09)

De tempos em tempos, a imprensa noticia algo sobre a fusão nuclear. Nos anos 1950, o mundo ficou abismado com a bomba de hidrogênio
produzida nos Estados Unidos. Foi o primeiro uso prático da fusão nuclear, um fenômeno cuja explicação detalhada e cuja associação à
produção de energia nas estrelas valeram ao físico Hans Bethe (1906-2005) o Prêmio Nobel de Física de 1967.
Leia mais: http://cienciahoje.uol.com.br/148220

EM PROFUNDIDADE

Aquecimento Global
Fonte: Veja Online (03/07/09)

O efeito das mudanças climáticas já é assustador, mas deve se intensificar. Providências são urgentes.
Leia mais: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/aquecimento_global/contexto.html

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.


