
EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

AGRENER GD 2008
7º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E ENERGIA NO MEIO RURAL

"Semi-Árido, Energia e Desenvolvimento Sustentável"

23 a 26 de Setembro de 2008
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 ou agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (CENEA) e UNIFOR

Anexas seguem as programações do evento e das sessões técnicas atualizadas.

A coordenação do AGRENER GD 2008 reserva-se no direito de retirada da programação de trabalhos que já tenham sido aprovados. Essa
prerrogativa se deve ao fato de o evento não exigir nenhum tipo de documento comprobatório dos autores e de sua instituição de origem.

Campinas, 05 de Setembro de 2008. (Número 494)



Os anais do AGRENER GD 2008 serão enviados pelo Correio a todos os participantes inscritos após a realização do evento. Portanto, ao
preencher a ficha de inscrição, coloque seu endereço completo. Durante o congresso, será distribuído o caderno de resumos com todos os
trabalhos aprovados pelo Comitê Científico do evento.

EVENTO PARALELO AO AGRENER GD 2008

Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina
23 de Setembro de 2008
Das 14h às 18h
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: Programação anexa / www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 / agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: Cori/Unicamp e Associação de Universidades do Grupo Montevidéu

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!

WICaC 2008



4º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a
Combustível
22 a 24 de Setembro de 2008
Centro de convenções da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2008/

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo próprio website até dia 15/09 com desconto de 25%. Após 15/09, as inscrições
deverão ser feitas na secretaria do evento no Centro de Convenções da Unicamp e não terão desconto.

III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

NOTÍCIAS
SETOR ELÉTRICO

Setor elétrico recebe 92% a mais de financiamento do BNDES
Fonte: Canal Energia (04/09/08)

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aumentaram 92% em 12 meses, findos em julho, em
comparação com mesmo período anterior, para o setor elétrico. O segmento da economia ficou com R$ 7,825 bilhões. Somente nos



primeiros sete meses do ano, a energia elétrica recebeu R$ 3,790 bilhões em financiamentos.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=66913

PRÉ-SAL

'Para baixo, todo santo ajuda', diz Lula sobre pré-sal
Fonte: Estadão Online (04/09/08)

Em visita a Petrolina, em Pernambuco, onde participou da inauguração do hospital do campus da Universidade do Vale do São Francisco,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil, em breve, vai conseguir extrair petróleo da camada mais profunda do chamado
pré-sal. "Nós vamos tirar (petróleo) dos 6 mil ou 8 mil metros de profundidade. Para baixo, todo santo ajuda. Meu medo só é tirar um
japonesinho porque a gente cava cada vez mais fundo", declarou.
Leia mais: www.estadao.com.br/economia/not_eco236405,0.htm

ENERGIAS ALTERNATIVAS

Ventos e sol podem garantir energia para mais de 2/3 da
população mundial
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (04/09/09)

Em 2030, a energia solar poderá atender às necessidades energéticas de dois terços da população mundial e a geração eólica em
alto-mar, no Mar do Norte, poderá fornecer energia para 71 milhões de residências na Europa. Essas são as principais conclusões dos
relatórios internacionais Geração Solar e Revolução Elétrica do Mar do Norte (textos em inglês), lançados esta semana pelo Greenpeace.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=43f08d0605de6b9b2a010bef279551ba#

BIODIESEL

R$ 22 milhões para biodiesel
Fonte: Agência Fapesp (04/09/08)



O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançou quatro editais para apoiar pesquisas relacionadas à
cadeia produtiva do biodiesel. Ao todo serão repassados R$ 22 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT).
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9376/noticias/r-22-milhoes-para-biodiesel.htm

EFICIÊNCIA

Vaticano eficiente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (05/09/09)

Entre os meses de setembro e outubro será instalado, em território vaticano, um enorme painel de energia solar, que tem previsão de
entrar em funcionamento no final do ano.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

CO2

Alemanha terá 1ª fábrica a capturar seu próprio CO2
Fonte: Ambiente Brasil (05/09/09)

Uma empresa sueca vai inaugurar na Alemanha a primeira fábrica a capturar sua própria emissão de carbono. A planta industrial de
Schwarze Pumpe, no norte da Alemanha, à qual a BBC teve acesso exclusivo, utilizará a tecnologia de combustão de oxicombustível para
capturar e armazenar o carbono resultante da queima de carvão.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40476

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.




