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EVENTOS

Campinas, 11 de Dezembro de 2009. (Número 641)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

III Workshop de Biodiesel de Sergipe
17 de Dezembro de 2009
Auditório do SEBRAE – SE
Mais informações: Vitor Hugo Vaz – (79) 3259-0186 / 0191 / (79) 8115-5710

Expo Energia Renovável 2010
18 a 21 de Agosto de 2010
Expo Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.expoenergia.com.br/br/index.php

NOTÍCIAS
CO2

Banheira de carbono



Fonte: National Geographic – Edição 117 (Dez/09)
Por Robert Kunzig

É simples: enquanto despejarmos CO2 na atmosfera mais rápido do que a natureza se livrar dele pelo ralo, a temperatura do planeta vai
continuar subindo. Pois esse carbono extra leva muito tempo para ser eliminado.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-117/mudancas-climaticas-aquecimento-global-514660.shtml

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Esperança ou decepção em Copenhague?
Fonte: Época (08/12/09)
Por Paulo Moutinho

À velha e sincera esperança por um mundo melhor se contrapõe a desconfiança de que os países não superarão suas diferenças e a
defesa de seus próprios interesses. A opinião da sociedade, nestes casos, muitas vezes é o que menos importa.
Leia mais: http://revistaepoca.globo.com:80/Revista/Epoca/0,,EMI109332-17860,00-
ESPERANCA+OU+DECEPCAO+EM+COPENHAGUE.html

ETANOL

Brasil leva etanol à COP 15 como opção de combustível sustentável
Fonte: G1 (09/12/09)
Por Dennis Barbosa

Representantes defendem produto na conferência sobre clima da ONU.
Suécia e EUA são parceiros para desenvolvimento de biocombustíveis.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1408297-17816,00-
BRASIL+LEVA+ETANOL+A+COP+COMO+OPCAO+DE+COMBUSTIVEL+SUSTENTAVEL.html



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Discussão sobre clima divide países em desenvolvimento
Fonte: BBC Brasil (09/12/09)

Por algumas horas, as negociações chegaram a ser suspensas nesta quarta-feira na principal plenária da reunião das Nações Unidas
sobre o clima, em Copenhague, a pedido da representação de Tuvalu – que exige um acordo legal que seja mais restritivo do que o
Protocolo de Kyoto.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091209_cpenhague_rc.shtml

ENERGIA SOLAR

Carro movido à energia solar já é realidade no Japão
Fonte: Jornal Nacional (10/12/09)

Feira mostra novidades tecnológicas que ajudam a preservar o meio-ambiente, como cataventos para se ter em casa, painéis solares para
prédios, e patinete-robótico que percebe o movimento do corpo.
Leia mais: http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1411222-10406,00-
CARRO+MOVIDO+A+ENERGIA+SOLAR+JA+E+REALIDADE+NO+JAPAO.html

CO2

Dinamarca aposta na energia dos ventos para ter eletricidade de
baixo carbono
Fonte: G1 (11/12/09)



A Dinamarca, país que sedia a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas ( COP 15 ) aposta alto numa das formas de energia mais
renováveis que a natureza pode oferecer - o vento. Um dos pioneiros no setor de energia eólica, o país começou a desenvolver esse tipo de
geração nos anos 70 por causa da crise do petróleo.
Leia mais: http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1410982-17816,00-
DINAMARCA+APOSTA+NA+ENERGIA+DOS+VENTOS+PARA+TER+ELETRICIDADE+DE+BAIXO+CARBO.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.


