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

EVENTOS

Wind Seminar
12 de Fevereiro de 2009
Hotel Quality Moema – São Paulo – SP
Mais informações: WWW.informagroup.com.br/windseminar

Wind Fórum Brasil 2009
16 e 17 de Fevereiro de 2009
Mercure Grand Hotel Ibirapuera – São Paulo – SP
Mais informações: WWW.iqpc.com.br

RETECH 2009

Renewable Energy Technology Conference & Exhibition
25 a 27 de Fevereiro de 2009
Las Vegas Convention Center – Las Vegas – EUA

Campinas, 09 de Fevereiro de 2009. (Número 537)



Mais informações: www.retech2009.com

NOTÍCIAS
ENERGIA EÓLICA

Energia eólica cresce 28,8% em 2008
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (05/02/09)

Os investimentos no ano passado foram de US$ 155 bilhões e somente os EUA tiveram um aumento de 50% na produção, ultrapassando a
Alemanha como líder mundial no setor.



Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=3b4b98f12ff2b87438a8df1899fa6afe#

INVESTIMENTOS

Setor elétrico vai receber investimentos de R$ 181 bilhões até
2017
Fonte: Canal Energia (06/02/09)

Os investimentos do setor elétrico chegaram a R$ 181 bilhões entre 2009 e 2017, sendo R$ 142 bilhões para a área de geração e R$ 39
bilhões para transmissão, segundo o Plano Decenal de Expansão da Energia para o período. Segundo Maurício Tolmasquim, presidente da
Empresa de Pesquisa Energética, os investimentos de geração, em grande parte, se referem a empreendimentos já concedidos e
autorizados. O montante a investir em usinas ainda não concedidas ou autorizadas é da ordem de R$ 79 bilhões, dos quais R$ 70 bilhões
para hídricas.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=69680

AQUECIMENTO GLOBAL

Aumento do nível do mar pode ser 25% maior que o esperado,
diz estudo
Fonte: Folha Online (06/02/09)

O aquecimento global pode derreter a calota de gelo na Antártida ocidental e causar inundações no litoral da América do Norte e nas nações
do Oceano Índico, segundo um artigo publicado pela revista "Science".
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u499748.shtml

HIDRELÉTRICA

Greenpeace critica previsão do governo de aumento do uso de



termelétricas no país
Fonte: Ambiente Brasil (07/02/09)

A intenção do governo de diminuir a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira e aumentar a quantidade de energia
gerada por termelétricas, prevista no Plano Decenal 2008/2017, apresentado na sexta-feira (6), não agradou a organização não-
governamental Greenpeace, defensora do meio ambiente.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43571

ETANOL

Projeções indicam que consumo de etanol crescerá 150% em
dez anos
Fonte: 24Horas News (08/02/09)

O consumo de etanol no Brasil deverá crescer cerca de 150% nos próximos dez anos. A previsão é da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e consta do Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica (PDE 2008-2017), divulgado pela empresa.
Leia mais: www.24horasnews.com.br/index.php?mat=281619

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aquecido mercado da iluminação pública
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (10/02/09)

Com cerca de 15 milhões de pontos, a iluminação pública é cada vez mais um mercado atrativo para as empresas do setor de iluminação.
Seja por uma questão de segurança, de embelezamento da cidade ou de qualidade de vida do cidadão, a demanda por eficiência é um dos
pontos que mais favorece tal crescimento. Prova disso é o aumento de 37% no uso de lâmpadas eficientes em 2008. Essa tendência
favorece as soluções com lâmpadas de sódio e metálica, que já representam 2/3 do parque de iluminação brasileiro.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/



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.


