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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
PALESTRA

Process and energy systems analysis and design : Research
activities in the Industrial Energy System Laboratory of Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne
François Marechal
Energy Systems Laboratory (LENI) – Swiss Federal Institute of Technology – Lausanne (EPFL)

Campinas, 21 de Agosto de 2009. (Número 599)



24 de Agosto de 2009
Auditório do FEQ/Unicamp – Campinas – SP
Às 14:30h

Organização: FEQ/Unicamp
Apoio: NIPE/Unicamp
Mais informações: CV do palestrante no anexo.

A participação é gratuita!

3º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Estação das Docas – Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br

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:80/centenario2008/workshop1.html

33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2009
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ



Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

NOTÍCIAS
OIL

Brazil Seeks More Control of Oil Beneath Its Seas
Fonte: The New York Times (17/08/09)

Faced with the world’s most important oil discovery in years, the Brazilian government is seeking to step back from more than a decade of
close cooperation with foreign oil companies and more directly control the extraction itself.



Leia mais: http://www.nytimes.com:80/2009/08/18/world/americas/18brazil.html?_r=1&ref=global-home

CANA-DE-AÇÚCAR

Cana com água residuária
Fonte: Agência FAPESP (20/08/09)
Por Thiago Romero

Um estudo desenvolvido na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba,
demonstrou um aumento de produtividade de quase 50% em uma plantação experimental de cana-de-açúcar, após a utilização de efluentes
de esgoto doméstico tratado na irrigação da cultura.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10944/especiais/cana-com-agua-residuaria.htm

PETRÓLEO

Petrobras anuncia nova descoberta na Bacia de Campos
Fonte: Estadão Online (20/08/09)

Reservatório batizado de Aruanã tem cerca de 280 milhões de barris de óleo leve, semelhante ao de Tupi.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/economia,petrobras-anuncia-nova-descoberta-na-bacia-de-campos,422158,0.htm

ENERGIA EÓLICA

CPFL Energia pretende comprar empreendimentos inscritos em
leilão
Fonte: Canal Energia (20/08/09)

Empresa projeta que certame deve movimentar entre 400 e 600 MW médios.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=73315



ENERGÍA EÓLICA

Pescarmona apuesta em El norte de Brasil por lá energia eólica
Fonte: La Nación (21/08/09)

Brasil ha hecho cosas extraordinarias." La frase, dicha por el argentino Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Impsa, durante la
inauguración del parque de energía eólica Praias de Parajuru, en el estado de Ceará, en el norte de este país, sintetiza los elogios que,
desde la empresa, se dieron a las acciones del Estado brasileño para promover el desarrollo de proyectos de energía de fuentes renovables.
Y explica, quizá, por qué Brasil es hoy considerado el mercado más dinámico para este grupo empresario de origen mendocino, que hoy por
hoy se concentra en crecer mirando mucho más a su expansión global que al mercado argentino.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1164891&pid=7141201&toi=6308

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.


