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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
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Seminário Internacional Biocombustíveis e Energia Nuclear: As

Campinas, 28 de Agosto de 2009. (Número 601)



Melhores Fontes Energéticas para o Desenvolvimento
Sustentável
03 e 04 de Setembro de 2009
Fundação Getulio Vargas – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: (21) 3799-5585 / 5669 / 6099

VI Painel Setorial de Energia Elétrica
23 de Setembro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3107-1571

NOTÍCIAS
PETRÓLEO

Brasil no garantiza petróleo para todos
Fonte: Revista Apertura (08/07/09)

El fracaso en producir petróleo de uno de los bloques de crudo en aguas profundas frente a la costa brasileña vuelve a poner en duda la
exploración. La intención del país de convertirse en un exportador de energía todavía está cargada de riesgos.



Leia mais: http://www.apertura.com:80/notas/195417-brasil-no-garantiza-petroleo-todos

AQUECIMENTO GLOBAL

Brasil assumirá metas de controle do efeito estufa, diz Minc
Fonte: Estadão Online (24/08/09)

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou que o Brasil vai assumir metas de redução das emissões de C02 durante a reunião da
cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, em Copenhague (Dinamarca), em dezembro. “Está definido
que haverá (metas).Isso é mais um avanço das discussões que estão tendo nossas equipes técnicas e vamos chegar a um número. O
Brasil terá metas, mas naturalmente cobrará recursos, parcerias tecnológicas”, afirmou Minc, depois de palestra na Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, na Urca, zona sul do Rio.
Leia mais: http://www.estadao.com.br:80/noticias/vidae,brasil-assumira-metas-de-controle-do-efeito-estufa-diz-minc,423913,0.htm

ENERGIA

Tinta pode substituir as tradicionais placas que convertem luz do
sol em eletricidade
Fonte: Globo Rural (26/08/09)

Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, desenvolvem uma nova forma de aplicação da energia solar. Células
solares em formato de tinta poderão ser aplicadas em superfícies plásticas, de aço inoxidável ou ainda serem colocadas em impressoras.
Com isso, poderão converter a luz do sol em energia elétrica.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com:80/GloboRural/0,6993,EEC1704043-1641,00.html

E mais!

Energia que cabe na bolsa. E no bolso?
Fonte: Globo Rural (24/08/09)



Para quem pensava que as bolsas femininas não tinham espaço para mais nada, se enganou. Agora, além de levar os acessórios “básicos”
e cotidianos de toda mulher, elas podem também carregar a bateria de aparelhos eletrônicos. E o melhor: a energia é solar.
Leia mais: http://colunas.globorural.globo.com:80/bloggloborural/2009/08/24/energia-que-cabe-na-bolsa-e-no-bolso/

AQUECIMENTO GLOBAL

Adaptação às mudanças climáticas vai custar até 3 vezes mais,
diz relatório
Fonte: BBC Brasil (27/08/09)

Um relatório divulgado nesta quinta-feira em Londres afirma que os custos de adaptar o planeta às mudanças climáticas provavelmente
serão
duas a três vezes mais altos que os previstos pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês)
em 2007.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/08/090827_relatoriocustoebc.shtml

INTERNET PELA REDE ELÉTRICA

Nelson Hübner, da Aneel - Internet pela tomada: uma realidade
próxima
Fonte: Canal Energia (27/08/09)

O salto em direção a universalização do acesso a internet torna-se possível com a regulamentação do uso da tecnologia PLC.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Artigos.asp?id=73482

AQUECIMENTO GLOBAL

Gás emitido pela agricultura ameaça camada de ozônio
Fonte: Folha Online (28/08/09)



Parece piada, mas não é: a maior ameaça à camada de ozônio da Terra no século 21 é o gás hilariante. Conhecido oficialmente como óxido
nitroso (N2O), esse gás produzido principalmente pela agricultura e pelas queimadas já ultrapassou os clorofluorcarbonos, os infames
CFCs, como principal agente de destruição do ozônio.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u616133.shtml

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.


