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

EVENTOS

Fórum Mundial de Energia do Futuro 2009
19 a 21 de Janeiro de 2009
Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos
Mais Informações: www.forumdeenergiadofuturo.com.br

Conferência Cenários Econômicos e Projeções de Mercado para
o Setor Elétrico Brasileiro em 2009
27 e 28 de Janeiro de 2009
Hotel Adress Cidade Jardim – São Paulo – SP
Mais Informações: www.ibcmail.com.br/emailmkt/EG0910209_em1.htm

6º Sense - Seminário Nacional de Segurança e Saúde no Setor
Elétrico Brasileiro

Campinas, 19 de Janeiro de 2009. (Número 531)



26 a 29 de Abril de 2009
Salvador – BA
Mais Informações: (21) 3973-8458 / 3973-8471

NOTÍCIAS
ETANOL

Pesquisa produz etanol de mandioca para uso comunitário
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (16/01/09)

Um estudo pode tornar viável a produção de etanol a partir da mandioca açucarada, que está sendo pesquisada como matéria-prima para o
etanol pelo pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) biotecnologia, Luiz Joaquim Castelo Branco Carvalho.



O intuito é facilitar a produção e o consumo local do etanol na Amazônia, principalmente no Pará.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=19869aaa2cf7c7eb9229a88e73ee5fcf#

EDITORIAL

Energy Inefficient
Fonte: The New York Times (18/01/09)

From plug-in cars to carbon capture to wind farms linked to “intelligent” power grids, many of the solutions pitched to restructure the country’s
energy system and confront global warming rely on a faith in high tech: we expect, or at least hope, that an Apollo project, the energy
equivalent of the dot.com revolution or some other burst of creative genius will engineer the problem away.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/01/19/opinion/19mon1.html?_r=1

ARTIGO

Eficiência se mede no bolso
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (19/01/09)

O Brasil perde, por ano, R$ 11 bilhões com ineficiência energética. São desperdiçados 12,6 bilhões de MWh de energia, volume suficiente
para abastecer a cidade do Rio de Janeiro por um ano, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia
(Abesco). De janeiro a outubro de 2008, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) registrou consumo de 326,9Gwh de energia no Brasil.
Considerando que 46% desse consumo confere aos gastos da indústria, estabelecer metas de redução para este setor é ferramenta
fundamental para reduzir o desperdício. Além de contribuir com a redução dos impactos ambientais, a elaboração de um plano de eficiência
energética torna possível reduzir o consumo em até 25%. Contudo, muitas indústrias ainda não têm conhecimento suficiente de maneiras de
administrar um programa de eficiência energética.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

GÁS

Rússia e Ucrânia fecham acordo sobre gás
Fonte: BBC Brasil (19/01/09)



A Rússia e a Ucrânia chegaram a um acordo na noite de sábado para pôr fim à disputa que interrompeu o fornecimento do gás russo para a
Ucrânia e para países da Europa.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2009/01/090118_gasacordo_fp.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Obama insere os Estados Unidos na luta contra o aquecimento
global
Fonte: Ambiente Brasil (19/01/09)

O presidente eleito Barack Obama pretende, uma vez instalado na Casa Branca, terá um papel-chave no combate mundial contra o
aquecimento climático e fazer com que o mundo esqueça a política de negação do problema promovida em oito anos de administração
Bush.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43161

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.


