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CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Começaram, dia 14/09/09, as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.
Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Campinas, 13 de Outubro de 2009. (Número 617)



Programação preliminar anexa.

FCA da Unicamp realiza processo seletivo para professores
19 de Outubro de 2009
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp – Limeira – SP
Mais informações: http://www.sg.unicamp.br/dca/concursos_docentes.htm#ps_doutor

Hong Kong International Lighting Fair
27 a 30 de Outubro de 2009
HK Convejtion Exhibition Centre – Hong Kong – China
Mais informações: http://hklightingfairae.hktdc.com

Expo Energia Renovável 2010
18 a 21 de Agosto de 2010
Centro de Exposições Expo Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.expoenergia.com.br/br/index.php

NOTÍCIAS
EDITAL MCT/CNPQ Nº 029/2009

Seleção Pública de Propostas de Pesquisa, Desenvolvimento



Científico e Extensão Tecnológica para Inclusão Social
Fonte: MCT/CNPq

O prazo final para submissão de propostas é 11 de Novembro de 2009.

Leia mais: Arquivo anexo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A corrida pela eficiência
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Ago/09)

Motores elétricos, lâmpadas e chuveiros são alguns itens em busca de melhor rendimento para se manterem na disputa em um mercado
que valoriza cada vez mais a eficiência energética.
Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=201&id_revista=201&altura=768&largura=1024

ETANOL

Capacidade de levedura impulssiona a produção de etanol
Fonte: National Geographic (09/10/09)

Cientistas do Instituto de Biologia (IB) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, em parceria com o
pesquisador Juan Argueso, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, concluíram o sequenciamento genético da levedura
Saccharomyces cerevisiae, também conhecida como Pedra 2, que responde por 30% da produção do etanol no Brasil. O mapeamento do
genoma fez com que os cientistas decifrassem um mecanismo dos micro-organismos, que faz com que eles se adaptem às condições
contrárias durante o processo de fermentação, por exemplo altas temperaturas e substâncias químicas presentes no mosto.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/noticias/201948_noticias.shtml?CI

HIDROGÊNIO



Emprendimientos con energía basada en hidrógeno
Fonte: La Nación (10/10/09)

La energía basada en hidrógeno sigue siendo sin duda el objetivo de los fondos de inversión que apuestan millones de dólares, a pesar de
los grandes desafíos que debe remontar .
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1184526&pid=7521242&toi=6395

TARIFA

Folga no sistema elétrico deve baixar tarifa
Fonte: Folha de S. Paulo (11/10/09)

Crise e chuvas fartas reduzem geração de térmicas; conta ao consumidor, que chegou a R$ 2,3 bi
em 2008, ficará agora em R$ 230 mi

Reservatórios das usinas hidrelétricas atingem volume inédito na década; na região Sul, nível chega a
94% da capacidade

AGNALDO BRITO
DA REPORTAGEM LOCAL

A folga no sistema elétrico brasileiro neste mês de outubro, auge do chamado período seco, é a maior em dez anos, informa o ONS
(Operador Nacional do Sistema Elétrico), o responsável por gerenciar o abastecimento do país. Além de reduzir ainda mais o risco de
apagão para 2010, a chuvarada será notícia positiva para os consumidores no ano que vem.
A crise econômica e o volume de chuvas reduziram ao mínimo a geração térmica complementar no período de estiagem, de abril a outubro.
Com isso, a conta a ser rateada pelos consumidores no ano que vem será de apenas R$ 230 milhões.
Em 2008, a geração térmica - usada para garantir o abastecimento numa economia que crescia ao ritmo de 6% ao ano - trouxe para as
tarifas uma conta de R$ 2,3 bilhões. Este custo foi pago nos últimos reajustes anunciados pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica),
no primeiro semestre.
Em relação aos reservatórios das hidrelétricas, onde está armazenada a maior parte da energia elétrica brasileira, a situação é inédita na



década. As regiões Sudeste e Centro-Oeste estão neste momento com os níveis de reservatório nas hidrelétricas a 69,6% da capacidade
total e com volume de chuva 80% superior à média histórica. A área é a mais importante do país em termos de armazenagem de energia
para o sistema - concentra 190 mil MW dos 270 mil MW da capacidade de geração do Brasil.
No Nordeste, segunda maior área de armazenagem de energia, o volume dos reservatórios (que incluem Paulo Afonso, Sobradinho e
outras)
é de 67,7%, com nível de chuva 3% superior à média histórica. No Norte, o nível de chuva está 5% acima da média, e o dos reservatórios
está a 52,1% da capacidade total. Nas duas regiões, os volumes são os melhores da década.
No Sul, as tragédias provocadas pela chuva indicam o que está ocorrendo. Os reservatórios, agora no auge do período seco, já alcançam
94,1% da capacidade, o que exige das usinas a liberação de água pelos vertedouros para aliviar o peso sobre as barragens. Segundo o
ONS, a afluência atingiu 150% acima da média histórica. "Por um lado, esse volume de chuva encheu os reservatórios, mas também tem
provocado todos esses problemas para as populações do Sul", diz Hermes Chipp, diretor-geral do ONS.
Volume semelhante a região só viu no início desta década, entre 2000 e 2002, quando o resto do país enfrentou o apagão. Na ocasião, o
Sul poderia ter socorrido o Sudeste e o Centro-Oeste - não o fez por falta de linhas de transmissão capazes de transferir a energia
armazenada
nos reservatórios.
O excepcional volume de chuvas no Brasil fez a geração complementar com térmicas a gás ser muito menor que a previsão inicial. O gasto
estimado no início do período seco, em abril, era de R$ 800 milhões. Ficou em R$ 230 milhões.
Desse valor, R$ 100 milhões se referem à geração térmica ordenada pelo ONS para garantir a reserva de água nos reservatórios. Os outros
R$ 130 milhões foram gastos para assegurar a transferência de 6.000 MW médios de energia do Sudeste para o Sul.
Isso foi necessário entre abril e junho, quando a região Sul, diferentemente da situação atual, enfrentou grande estiagem decorrente do
fenômeno climático La Niña. "Em julho, o fenômeno mudou para El Niño, o que resultou num volume de chuvas muito grande e interrompeu
a necessidade de transferência de energia de um sistema para outro", diz Chipp.
Sobra de energia
O ONS calcula que o país tenha hoje sobra de 5.000 MW médios de energia até 2013. Esse bloco de energia é formado pela redução de
2.000 MW médios do consumo previsto para 2009 e pela energia de reserva comprada das usinas de biomassa (na maioria, de açúcar e
álcool) e das unidades a óleo combustível que entraram no último leilão de oferta para "entrega" em cinco anos.
O governo pretende atribuir esse "conforto" ao novo modelo do setor. Primeiro, pelos leilões de hidrelétricas que estão sendo feitos.
O próximo será o da usina de Belo Monte (PA). Segundo, pelo mecanismo conhecido como "nível-meta" dos principais reservatórios, do
Nordeste e do Sudeste/Centro-Oeste. Por ele, o ONS projeta um cenário de pior seca da série histórica e avalia qual terá de ser o nível de
reserva de água nos dois sistemas.
Para este ano, os reservatórios do sistema Sudeste/Centro-Oeste deveriam alcançar o fim do mês a 48% -hoje, estão a 69%. No Nordeste,
deveriam chegar a 33% na mesma data -estão a 67%. O inconveniente está no custo eventual embutido nesse critério. O ONS fica
autorizado pelo CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) a ordenar a geração térmica a gás natural ou a óleo combustível que for
necessária para alcançar o "nível-meta" dos reservatórios.
Com chuva abundante, como agora, será uma conta módica.



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). Obrigado.


