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EVENTOS

Seminário Cinco Anos do Marco Regulatório: Realidade e
Perspectivas para o setor de Energia Elétrica
23 e 24 de Março de 2009
GESEL/UFRJ – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/

Ecos 2009 - 22nd International Conference on Efficiency, Cost,
Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009
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International Nuclear Atlantic Conference 2009
29 de Setembro a 02 de Outubro de 2009
Centro de convenções do Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ
Mais Informações: www.inac2009.com.br

NOTÍCIAS
CRÉDITO DE CARBONO

Crise econômica expõe fragilidades do mercado de crédito de
carbono
Fonte: Folha Online (27/02/09)



Os empresários da indústria, diante da crise econômica mundial, reduzem a produção e compram menos direitos de emissão de dióxido de
carbono (CO2), provocando uma queda dos preços que faz temer o desaparecimento do interesse em buscar alternativas para a poluição
tradicional.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u510397.shtml

MEIO AMBIENTE E CLIMA

Da cor do carvão
Fonte: BBC Brasil (27/02/09)

Carvão é uma fonte de energia barata e disponível em quase todos os países do mundo. Exatamente por isso, o consumo de carvão
vem crescendo.
Leia mais: www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/planeta_clima/

ENERGIA RENOVÁVEL

“Economia é melhor forma de energia renovável”
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (28/02/09)

John Twidell, da Universidade de Montfort, no Reino Unido, fala em evento na FAPESP sobre desperdício e eficiência energética de
edifícios e veículos.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ALTERNATIVA

Produção de etanol com mandioca pode ser mais barata que
com cana
Fonte: 24Horas News (01/03/09)

Apesar de ainda estar em fase experimental no Brasil, a obtenção de etanol a partir da mandioca é uma realidade cada vez mais próxima. O



alto valor energético dessa raiz originária da Amazônia será, em breve, aproveitado também para a produção de biocombustíveis.
Leia mais: www.24horasnews.com.br/index.php?mat=283670

ENERGIA SOLAR

Energia que vem do alto
Fonte: Agência FAPESP (02/03/09)

Partindo do princípio de que, em uma hora, há mais energia solar incidindo sobre a Terra do que toda a energia consumida pelas diferentes
formas de vida do planeta em um ano, o homem precisa, mais do que em qualquer outra época, encontrar melhores maneiras de captar,
armazenar e usar esse grande potencial energético de forma rentável.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10157/especiais/energia-que-vem-do-alto.htm

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

PDE 2008-2017 não incorpora agravamento da crise nas
projeções de carga
Fonte: Canal Energia (12/02/09)

Apesar de muito bem elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, o Plano Decenal 2008-2017 possui um alto grau de incerteza em
sua razão de ser. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia Elétrica, Mário Menel.
Segundo ele, o plano apresenta projeções de carga que não incorporam o agravamento da crise internacional, ocorrida a partir de novembro
de 2008, abrindo uma lacuna na questão do atendimento das necessidades do mercado brasileiro no período.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Entrevistas.asp?id=69783
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