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EVENTOS
FÓRUM PERMANTE DE ENERGIA E AMBIENTE

Fontes Alternativas de Energia
05 de Maio de 2009
Auditório do CESET – Limeira – SP
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_energia.php

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Crise Econômica e Política Energética: quais as margens de
manobra ?
17 a 20 de Maio de 2009
Hotel Excelsior – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

CLAGTEE 2009

Campinas, 30 de Abril de 2009. (Número 563)



Eighth Latin-American Congress on Electricity Generation and
Transmission
18 a 22 de Outubro de 2009
Ubatuba – SP
Mais informações: http://www.feg.unesp.br/clagtee

NOTÍCIAS
ENERGIA ELÉTRICA

Mercado quer especialistas em energia elétrica
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 30 (Mar-Abr/09)

A reclamação de existirem poucos profissionais disponíveis habilitados para trabalhar no setor de energia elétrica confere com a tendência
nas universidades. Segundo professores, o interesse dos estudantes de engenharia pelo setor ainda é reduzido se comparado com a



escolha de especialidades como tecnologia da informação, umas das mais buscadas. No entanto, os alunos já começam a perceber a
valorização do mercado por profissionais de energia.
Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cerca de 60% dos alunos de engenharia elétrica estão se especializando nas áreas de
energia, segundo o chefe do Departamento de Energia Elétrica, professor Walmir Caminha. Ele diz que a participação em projetos na área
de energia elétrica durante a graduação incentiva os alunos a optar pela especialização. O professor do departamento de recursos hídricos
da Universidade de Campinas (Unicamp), Paulo Barbosa, comenta que as empresas do setor chegam a pedir-lhe para indicar ex-alunos,
mestrandos ou doutorando para as vagas. “No ano passado (2008), o mercado em geral estava muito bom e às vezes tínhamos dificuldade
de indicar. Todos os disponíveis já tinham sido alocados”, explica ao ressaltar que para as áreas de comercialização de energia elétrica,
estudos de mercado e para certos setores tecnológicos mais tradicionais, como sistemas de potência, a falta de mão-de-obra é maior.
No caso da energia solar, o posicionamento dos profissionais de mercado após a graduação ainda é tão simples. Como a indústria nesse
setor ainda é incipiente, na Universidade de Santa Catarina (UFSC), os estudantes têm encontrado empregos em atividades correlatas na
indústria. “Na iniciativa provada, o mercado está começando a se desenvolver”, destaca o professor Ricardo Rüther. O especialista
comemora que a universidade consiga manter os alunos formados pela UFSC nos projetos acadêmicos dentro da própria instituição.

ENERGIA

Instituto deve revolucionar produção de energia
Fonte: Terra (15/04/09)

Mesmo com toda a cautela que a ciência requer, é possível prever uma revolução num processo secular de produção de energia no País. O
cultivo de cana, que se repete desde o império, deve mudar, aumentando a produtividade e reduzindo a agressão ao meio ambiente e a
emissão de gases que provocam as mudanças climáticas. E a extração de álcool da biomassa da cana (palha e bagaço) poderá até triplicar
a produção, embora números conservadores admitam um aumento de pelo menos 40%. "Trata-se de um novo paradigma", diz o diretor do
Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), Marco Aurélio Lima, referindo-se à possibilidade de adotar o plantio direto da cana,
como já ocorre em outras culturas.
Leia mais: http://invertia.terra.com.br:80/carbono/interna/0,,OI3704275-EI8935,00.html

ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de energia elétrica deve crescer 1,4% em 2009
Fonte: Canal Energia (29/04/09)



Revisão de demanda para período 2009-2013, feito por EPE e ONS, projeta expansão média de demanda de 5,5% ao ano.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Consumidor.asp?id=71132

AQUECIMENTO GLOBAL

A opção solar
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (30/04/09)

O incremento de calor na Terra, em algumas regiões causando enchentes e em outras aumentando a desertificação, tem uma participação
de 57% da emissão dos seus gases causadores decorrente da produção e do uso da energia.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

HIDROGÊNIO

O combustível do século 21
Fonte: Ciência Hoje (30/04/09)

Nos anos 1960, costumava-se ridicularizar um professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
pela sua insistência em construir um motor que funcionasse com água. A coisa não era bem assim, mas era essa a notícia que circulava.
Leia mais: http://cienciahoje.uol.com.br/143408

CANA-DE-AÇÚCAR

Usinas veem risco de falta de cana na safra de 2010
Fonte: Folha Online (30/04/09)

O setor sucroalcooleiro interrompeu o boom que vinha registrando nos últimos anos e, em 2008, pisou no freio dos investimentos. Faltas de
aumento nos preços, principalmente no caso do álcool, e de crédito congelaram vários projetos.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/dinheiro/ult91u558386.shtml



Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s)
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