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EVENTOS

Bioenergia - II: Combustíveis e Químicos a partir de recursos
renováveis
08 a 13 de Março de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.engconfintl.org/9af.html

Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions
10 a 12 de Março de 2009
Copenhagen – Dinamarca
Mais informações: http://climatecongress.ku.dk.

IV Workshop Internacional de Energia Elétrica
20 e 21 de Março de 2009
Florianópolis – SC
Mais informações: mkt.pta.com.br/workshopsetorial/

Campinas, 26 de Fevereiro de 2009. (Número 541)

NOTÍCIAS
EDITORIAL

Sem alternativas
Planejamento do setor elétrico para 2017 prevê recuo de fontes renováveis em favor de usinas mais poluentes
Fonte: Folha de S. Paulo (23/02/09)



Encerra-se no próximo dia 28 consulta pública sobre o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDEE 2008-2017), preparado pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE). Como de praxe em tais consultas, haverá margem para algumas alterações cosméticas, se tanto. Uma
lástima, porque o país precisa de uma reviravolta no planejamento do setor. Governos do mundo todo se desdobram para investir em fontes
renováveis, a fim de conter a dependência de combustíveis fósseis importados, a emissão de gases que retêm calor na atmosfera e o
consequente agravamento do efeito estufa. Mesmo países até há pouco refratários, como os EUA, planejam gastos de vulto em alternativas
limpas.
No Brasil, caminha-se para trás.
A matriz elétrica nacional continuará, segundo o plano, a contar com parcela preponderante de geração por fontes renováveis, hidrelétricas
à frente (76% do total em 2017). É um caso raro no planeta. Essa participação, no entanto, estará em queda, pois a fatia das barragens hoje
é 84%. Em contrapartida, crescerá o quinhão das termelétricas a gás natural, óleo combustível e carvão mineral, de 12% para 17%. Todos
combustíveis fósseis, emissores de gases do efeito estufa. Fontes alternativas, como energia da biomassa (bagaço e palha de cana) e
eólica (ventos), saem de 1,3% para ínfimos 4%. Parte desse deslocamento rumo a termelétricas decorre da dificuldade para aprovar
projetos mais limpos. Há dois tipos de obstáculos no caminho. O primeiro diz respeito ao licenciamento ambiental, que recebe grande
destaque no plano 2008-2017. A EPE reconhece que pecou no passado por excesso de otimismo com prazos de concessão de licenças.
Estima agora, com
base nos prazos de fato praticados, uma postergação de 31 projetos hidrelétricos.
A revisão retira 14 mil megawatts (MW) de fontes renováveis da capacidade instalada ao final do decênio. O buraco, equivalente a uma
Itaipu, será tapado com termeletricidade fóssil, ao custo adicional de R$ 2 bilhões, ressalta o estudo sob consulta pública. Não é de hoje que
o setor elétrico lança a culpa na área ambiental pelo impasse da geração, mas o órgão de licenciamento (Ibama) integra o mesmo governo
ao qual pertence o Ministério de Minas e Energia. Se faltar energia para a economia nacional, ou se ela sair mais cara, terá sido também por
omissão da Presidência da República. O outro obstáculo se origina com a própria política energética do governo Lula, forjada quando Dilma
Rousseff reinava no setor. O critério que privilegia projetos com menor preço de geração apurado em leilões é em princípio correto, mas tem
resultado num viés pró-termelétricas: mais rápidas de construir, além de mais fáceis de licenciar em órgãos ambientais estaduais.

CRESCIMENTO

O PAC que apareceu
A primeira hidrelétrica do Programa de Aceleração do Crescimento foi inaugurada em Tocantins - e com prazo
adiantado. A explicação: ela pertence a um grupo privado
Fonte: Revista Exame (Edição 930 – Fevereiro de 2009)

A localização remota - em São Salvador, município com pouco mais de 3 000 habitantes situado no sul de Tocantins, a 420 quilômetros da
capital, Palmas - não impediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparecesse à inauguração de uma hidrelétrica da Tractebel,
empresa do grupo franco-belga GDF Suez que é a maior geradora privada de energia do país. Na manhã de 5 de fevereiro, diante de uma
comitiva de 200 pessoas, entre políticos, executivos e técnicos do setor elétrico, que lá chegaram a bordo de aviões e helicópteros fretados,
o presidente deixou de lado o discurso preparado por assessores. De improviso, apresentou-se como um "levantador de moral" neste
momento de crise e exortou os empresários a investir no Brasil. A razão do bom humor e da confiança exibidos por Lula é que ele estava ali
para
celebrar a conclusão da primeira hidrelétrica de porte da lista de 28 que constam do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A
usina, batizada de São Salvador, exigiu 848 milhões de reais em investimentos e consumiu uma quantidade de concreto que daria para
erguer quatro estádios do porte do Maracanã. Quando estiver operando a plena carga, deverá gerar energia suficiente para abastecer uma
cidade de
630 mil habitantes. O mais importante, porém, é que finalmente, dois anos após o PAC ter sido lançado, começam a ficar prontas algumas
de suas mais de 2.000 obras - a usina, aliás, foi concluída com antecipação de dois anos em relação ao prazo. São Salvador é a prova de
que: 1) o PAC realmente existe e 2) apesar de todas as barreiras burocráticas, técnicas e ambientais, ainda é possível erguer uma grande
obra no Brasil em apenas 32 meses. Teria o PAC engrenado uma marcha mais forte, a ponto de transformar o país no prometido "canteiro
de obras"?
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0937/economia/pac-apareceu-422100.html

IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL

Memória afogada
Fonte: Revista Carta Capital (25/02/09)

Page 2 of 7

26/2/2009



Desaparecidos há mais de três décadas, os corpos de 58 brasileiros mortos durante a Guerrilha do Araguaia, possivelmente assassinados a
sangue-frio ou sob tortura pelo Exército, precisam ser encontrados em quatro anos. Ou cairão, para sempre, no esquecimento.
Com a aprovação do governo federal, o consórcio Gesai, formado por cinco gigantes industriais (Vale, Camargo Corrêa, Billiton Metais,
Alcoa Alumínio e Votorantim Cimentos), vai construir uma hidrelétrica nas terras onde, provavelmente, estão escondidas as ossadas dos
guerrilheiros do PCdoB. A barragem da usina vai inundar uma área de 24 mil hectares de terras às margens do rio Araguaia.
Além dos mortos, vão sofrer os vivos. Até 2013, mais de 2 mil pessoas serão retiradas compulsoriamente da região. Também ficarão
submersos 113 sítios arqueológicos com 5,7 mil pinturas rupestres de até 8 mil anos de idade. Uma vez concretizada, será a maior perda de
patrimônio histórico e cultural ocorrida de uma só vez no Brasil.
Leia mais: http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=8&i=3427

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Suécia opta por energia nuclear contra o aquecimento global
País havia banido esse tipo de energia desde 1980 devido a preocupações com a segurança das usinas
nucleares
Fonte: O Estado de S. Paulo (05/02/09)

O governo da Suécia decidiu nesta quinta-feira, 5, voltar atrás na proibição de três décadas da construção de reatores nucleares, dizendo
que precisa evitar produzir mais gases estufa. A Suécia é líder em energias renováveis mas está lutando para desenvolver fontes
alternativas. como energia eólica e hídrica, para cumprir suas demandas energéticas. Se o parlamento aprovar voltar atrás na proibição, a
Suécia se juntará a
uma crescente lista de países que estão repensando a opção nuclear como fonte de energia, em meio a preocupações com o aquecimento
global. O Reino Unido, França e Polônia estão planejando novos reatores e a Finlândia está construindo, atualmente, a primeira usina
atômica em mais de uma década.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/vidae/not_vid318963,0.htm

ENERGIA EÓLICA

Brasil precisa rever índice de nacionalização para atrair
investidores
Atualmente, a indústria instalada só consegue atender um índice de nacionalização de 60%. Impostos são outro
entrave aos equipamentos brasileiros
Fonte: Canal Energia (20/02/09)

O índice de nacionalização de 70% exigido no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, preocupa os especialistas, que não
querem que índice semelhante seja estabelecido no edital do leilão de eólica, com previsão para acontecer ainda este ano. Segundo eles,
ainda existem poucas empresas no Brasil para atender a demanda dos empreendimentos. Além disso, a tributação, quando se compra os
equipamentos no país, é muito alta, fazendo com que esses equipamentos fiquem mais caros do que os importados. A esperança, de
acordo com eles, é que a partir desse primeiro leilão de eólicas, o governo desenvolva um plano para o setor de longo prazo e, assim,
consiga atrair empresas fabricantes para o Brasil.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=69928

AQUECIMENTO GLOBAL

Gravidade do aquecimento global foi subestimada, diz cientista
Fonte: BBC Brasil (15/02/09)

O aquecimento global no decorrer deste século será mais grave do que se acreditava até agora, segundo Chris Field, membro do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês). O especialista afirmou ainda que as temperaturas
futuras "vão passar de qualquer valor que tenha sido previsto". Field fez o alerta no sábado, durante o encontro anual da Associação
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Americana para o Progresso da Ciência (AAAS, na sigla em inglês), em Chicago.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/02/090215_aquecimentoml.shtml

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Campinas trocará todos os semáforos
Fonte: DCI

A prefeitura de Campinas (SP), por meio da Secretaria de Transportes, investirá entre R$ 7 milhões e R$ 10 milhões nos próximos quatro
anos na infraestrutura do sistema viário. O investimento será aplicado na substituição de todos os semáforos veiculares e de pedestres pelo
uso de tecnologia LED nos equipamentos e a centralização na rede de semáforos no Centro Integrado de Monitoramento de Campinas
(Cimcamp).
A cidade conta atualmente com 464 cruzamentos semaforizados, sendo que 39 deles, devido a um movimento menor, operam na fase
amarelo piscante para chamar a atenção do motorista naquele cruzamento. Desses cruzamentos, 10% da rede semafórica já contam com a
tecnologia LED. Além disso, 60% da rede semafórica da cidade está ligada à Cimcamp, na qual pode ser feita a regulagem dos tempos
semafóricos
sem a necessidade do deslocamento de pessoal até o cruzamento para fazer os ajustes. A meta nos próximos anos é atingir entre 80% e
85% de todos os cruzamentos conectados à central de monitoramento, permitindo maior controle do fluxo e podendo aumentar ou reduzir o
tempo desses cruzamentos garantindo maior fluidez no trânsito.
As lâmpadas LED têm luz mais brilhante e vida mais longa. A tecnologia LED oferece maior durabilidade e economia devido ao baixo
consumo de energia (80% menor que o das lâmpadas comuns); maior contraste luminoso e redução drástica dos gastos com manutenção
devido a maior vida útil do LED - até 100.000 horas (de 6 a 9 anos de funcionamento), contra durabilidade entre 1.000 e 3.000 horas de uma
lâmpada incandescente comum.
A aplicação do semáforo LED proporciona ainda o aumento das condições de segurança nas vias, pois a queima de uma lâmpada
incandescente resulta na perda total da indicação luminosa enquanto a queima de um LED mantém o semáforo em funcionamento.
Alguns locais que já se destacam na paisagem urbana pela utilização da tecnologia LED e de cabeamento subterrâneo são os cruzamentos
sob o Viaduto São Paulo, popularmente conhecido por Laurão, e do Terminal Multimodal de Passageiros Ramos de Azevedo, a nova
Rodoviária de Campinas.
Os primeiros passos da centralização e do monitoramento em tempo real dos semáforos de Campinas foram dados em 2000. Na ocasião, a
Emdec firmou parceria técnica com uma empresa fornecedora de controladores eletrônicos para o desenvolvimento técnico operacional do
software para a centralização. Essa permuta tecnológica proporcionou a capacitação dos técnicos da engenharia semafórica que, por sua
vez, contribuíram também para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do sistema testado.

FAPESP

Formação de pesquisadores
Fonte: Agência FAPESP (26/02/09)

Uma pesquisa sobre o percurso científico e o destino profissional de alunos universitários de graduação e pós-graduandos que solicitaram
bolsas à FAPESP entre 1992 e 2002 acaba de ter seus resultados publicados no livro Perfil e trajetória acadêmico-profissional de bolsistas
da FAPESP, editado pela Fundação. O estudo corresponde à segunda parte do projeto Sistema de Avaliação de Resultados de Políticas de
Fomento, iniciado em 2004 com o objetivo de contribuir para a elaboração de diagnósticos da situação da ciência e tecnologia no Estado de
São Paulo e para a formulação de políticas públicas na área.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10142/especiais/formacao-de-pesquisadores.htm
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E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 10/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 13/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 17/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 24/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/11/2008
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Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.
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Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 19/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.
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Atualizado em 25/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 28/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
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indesejadas sejam classificadas como Spam.
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Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.
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