
Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br !

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, 24 de Agosto de 2009. (Número 600)



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!

IV Seminário Internacional do Setor de Energia Elétrica
24 e 25 de Agosto de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/eventos/seminariointernacional/2009/

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
CIENTISTAS DO BRASIL

Toda terça-feira, às 23h10 na TV Cultura
Fonte: UNIVESP TV - Universidade Virtual do Estado de São Paulo (21/08/09)



O físico José Goldemberg, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, expõe suas ideias em UNIVESP TV da
próxima terça-feira, dia 25 de agosto de 2009. Ele é convidado do programa Cientistas do Brasil, produzido pela UNIVESP TV para difundir
o pensamento de pesquisadores brasileiros sobre a atividade científica e o impacto da ciência que eles fazem sobre a sociedade.

José Goldemberg foi reitor da USP, dirigiu o Instituto de Física da Universidade de São Paulo e presidiu a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência. Foi secretário do Meio Ambiente da presidência da República e do estado de São Paulo. Em 2008 ele recebeu o
prêmio “Blue Planet Prize”, concedido pela Asahi Foundation e considerado o Nobel do Meio Ambiente.

As conseqüências do aquecimento da terra, a necessidade de reduzir o consumo de energia e as últimas pesquisas para encontrar o
substituto ideal dos combustíveis fósseis foram os principais temas da entrevista do professor Goldemberg. No programa ele também
debateu com outros cientistas e professores do ensino médio a melhor maneira de despertar nos alunos o interesse pelo uso racional de
todas as formas de energia.

ENERGIA RENOVÁVEL

Onda da sustentabilidade
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Edição 32 (Jul-Ago/09)

O braço ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU), United Nations Environment Programme (UNEP), divulgou, em junho, o
Global Trends in Sustainable Energy Investiment 2009. O documento traz dados sobre os investimentos realizados no mundo todo em
energias renováveis, redução de gases do efeito estufa, tecnologias limpas e outras medidas de sustentabilidade em 2008.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=32&largura=1024&altura=768

ELECTRIC VEHICLES

Ford Studying Techniques to Charge Electric Vehicles
Fonte: The New York Times (18/08/09)

Well before its electric vehicles hit the road, the Ford Motor Company is focusing on how consumers will charge their car batteries.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/08/19/business/19auto.html?_r=2&hpw



AQUECIMENTO GLOBAL

Processo mais barato remove enxofre e CO2 das emissões de
usinas
Fonte: G1 (20/08/09)

É possível ‘sequestrar’ o dobro de gases usando menos água e energia.
Método americano usa um líquido absorvente que pode ser reusado.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Ciencia/0,,MUL1274074-5603,00-
PROCESSO+MAIS+BARATO+REMOVE+ENXOFRE+E+CO+DAS+EMISSOES+DE+USINAS.html

RETROFITAGEM

Esplanada dos ministérios ganha cirurgia verde
Fonte: Portal Exame (21/08/09)

Na próxima terça-feira, dia 25, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, deve receber um plano de modernização ambiental - ou
retrofitagem, segundo o jargão verde - para os 17 edifícios da Esplanada dos Ministérios, erguida no final dos anos 50.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/blogs/esquerdadireitaecentro/20090821_listar_dia.shtml?permalink=190163

USINA NUCLEAR

Eletronuclear inicia processo de licitação para a construção de
Angra 3
Fonte: Ambiente Brasil (21/08/09)

A audiência pública para divulgação das licitações a fim de contratar os serviços de engenharia de projeto, montagem e gerenciamento para
a Usina Nuclear Angra 3 será realizada na próxima sexta-feira (21), informou na quarta-feira (19) a Eletronuclear.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br:80/noticia/?id=47680



PORTAL

Portal AGRENER, canal de comunicação sobre energia no meio
rural
Fonte: Portal Unicamp (21/08/09)

Organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp, o Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural (Agrener GD) acaba de lançar o seu canal de comunicação, o Portal Agrener. O objetivo principal da
criação do espaço foi reunir os anais de todos os encontros realizados desde 1986, quando o evento ainda era chamado de Encontro
Nacional sobre Energia no Campo. “Trata-se de um assunto muito importante para o Brasil e, portanto, é fundamental reunir esse acervo e
disponibilizá-lo à comunidade”, comentou Luís Cortez, coordenador do Agrener e professor da Unicamp. A próxima edição do Agrener GD
será realizada em 2010 e o portal lançou uma enquete para o público interessado, que definirá o local da próxima reunião: Brasília,
Campinas, Itajubá ou Manaus.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/08/22/portal-agrener-canal-de-comunicacao-sobre-energia-no-meio-rural

SUN & WIND ENERGY

No trivial issue: textured glass vs. float glass
Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE / Unicamp (24/08/09)

Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, a revista Sun & Wind Energy - No trivial issue: textured glass vs. float glass.



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.


