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NIPE/Unicamp lança Portal AGRENER
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (13/07/09)

Está no ar o Portal AGRENER. Idealizado pelo coordenador do evento, professor Luís Augusto Barbosa Cortez, e realizado pela equipe do
Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp, o portal tem o objetivo formar uma rede de comunicação sobre energia no meio rural e geração
distribuída. Além disso, estarão disponíveis os conteúdos e anais com os trabalhos completos de todas as sete edições do congresso.
O portal AGRENER ainda traz outra novidade: a realização de uma enquete em que os participantes decidirão onde será realizado o
próximo congresso, em 2010. O portal está no ar no endereço www.nipeunicamp.org.br/agrener . Não deixe de conferir!

EVENTOS
FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE

Desenvolvimento e Matriz Energética
Realizado em 04 de Agosto de 2009 no Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – São Paulo
As apresentações estão disponíveis no site do NIPE/Unicamp - http://www.nipeunicamp.org.br

SEMINÁRIO

Redução de Consumo Energético e Utilização de Energias

Campinas, 07 de Agosto de 2009. (Número 594)



Renováveis: Situação Atual e Perspectivas
12 de Agosto de 2009
FIESP – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.fiesp.com.br:80/newsletter/consumo-energetico/convite2.htm

FEIRA SUSTENTÁVEL 2009

1ª Feira Catarinense da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
6ª Feira Catarinense de Economia Solidária
2ª Mostra de Energias Renováveis
18 a 20 de Setembro de 2009
Centrosul – Florianópolis – SC
Mais informações: Sara Caprario (48) 3025-7775

VII Brazil-Japan International Workshop on Renewable Energy,
Sustainable Development and Student Mobility
13 e 14 de Outubro de 2009
Centro de Convenções – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/centenario2008/workshop1.html

NOTÍCIAS
DESENVOLVIMENTO E MATRIZ ENERGÉTICA



Fórum debate perfil da matriz energética brasileira
Fonte: Portal Unicamp (04/08/09)

O desenvolvimento de uma nação está intimamente ligado ao processo de produção, transmissão e consumo de energia. Segundo o
professor Arnaldo Cesar da Silva Walter, a associação entre energia e desenvolvimento econômico e social é uma questão bastante
discutida. Coordenador associado do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp, Arnaldo explicou que, como
consequência do Brasil ser um país em franco processo de desenvolvimento, torna-se essencial debater o perfil da matriz energética. Além
disso, acrescenta, existe também a questão das mudanças climáticas. “Discutir a futura matriz energética é, de certa forma, discutir o perfil
das emissões de gases”, alertou Arnaldo. De acordo com ele, o Brasil tem há muitos anos uma matriz bastante “limpa”, decorrente de uma
grande participação das fontes renováveis. “É importante discutir quais são as perspectivas de que essa matriz continue com forte
participação das fontes renováveis nos próximos anos”, disse.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/08/05/forum-debate-perfil-da-matriz-energetica-brasileira

ENERGIA

Sabesp avalia possibilidades de geração de energia
Fonte: Portal Exame (04/08/09)

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avalia a possibilidade de produzir energia por meio de Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs) ou de usinas térmicas a partir dos gases gerados no tratamento de esgoto. O estudo das alternativas de
geração de energia é realizado pela área de Novos Negócios da Sabesp, mas não há previsão de quando os projetos serão executados,
segundo o presidente da estatal paulista, Gesner Oliveira. Por enquanto, só há projetos piloto de geração.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/sabesp-avalia-possibilidades-geracao-energia-481327.shtml

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Jannuzzi fala dos desafios para controlar poluentes aos pós-
graduandos no IQ
Fonte: Portal Unicamp (06/08/09)



O tema mudanças climáticas deixou de ser domínio de geólogos, climatologistas e especialistas em energia para envolver toda a
comunidade científica. Uma das maiores preocupações globais, os riscos os desafios e as oportunidades nesta área compõem o tema do 3º
Fórum de Pós-Graduação em Química, organizado pela Associação de Pós-Graduandos da Química (APGQ) da Unicamp e que prossegue
até nesta sexta-feira, no Instituto de Química. A divulgação do evento, que tem como atrativo não só o tema mas a escolha dos palestrantes,
atraiu pesquisadores, estudantes e professores de diversas instituições e áreas do conhecimento. Segundo Kristerson Reinaldo de Luna
Freire, um dos organizadores, a programação contempla todas as áreas do conhecimento envolvidas na questão das mudanças climáticas.
Economia, comunidade científica, tecnologia, economia, política e saúde estão entre as áreas citadas pelo organizador.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/08/07/jannuzzi-fala-dos-desafios-para-controlar-poluentes-aos-pos-graduandos-
no-iq

ENERGIA NUCLEAR

Especialistas nucleares apóiam proposta de colocar Angra 3
como energia de reserva
Fonte: Canal Energia (06/08/09)

Abdan e Aben não vêem entraves na comercialização em estudo no MME, enquanto Abrace considera que medida sinaliza falta de
estabilidade no setor.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=73019

ESPECIAIS

O novo marco regulatório do petróleo
Fonte: Estadão Online (07/08/09)

Analistas comentam escolha e dizem que regras precisam ser estáveis para manter atratividade.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/pages/especiais/presal/

CHAMADA



Resultado da chamada BIOEN para Temáticos-Pronex
Fonte: Agência FAPESP (07/08/09)

A FAPESP divulga o resultado dos projetos selecionados na primeira Chamada de Propostas de Pesquisa para Pesquisa Acadêmica –
para Projetos Temáticos-Pronex (Convênio FAPESP-MCT/CNPq-Pronex – Cronograma B), lançada em 3 de julho de 2008 no âmbito do
Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN).
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10880/noticias/resultado-da-chamada-bioen-para-tematicos-pronex.htm

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.


