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

SIGA O NIPE PELO TWITTER!
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter.

MURAL
OPORTUNIDADES
A Consultoria Marcondelli & Rojas assessora empresa multinacional de grande porte na
contratação de Treinee em Engenharia Civil
Atribuições: Atuar no acompanhamento da área de novos negócios, elaboração de planilhas e relatórios, relacionamento com clientes externos e
internos da área.
Requisitos: Ensino Superior em Engenharia Civil (Concluído 06/2010, 12/2010 ou 06/2011). Inglês avançado/ fluente.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: Trainee
Horário: Comercial.
Local de trabalho: Chácara Santo Antônio, zona Sul de São Paulo.
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Enviar currículo URGENTE com pretensão salarial para: recrutamento@marcondelli.com.br
Assunto: Trainee Engenharia

Unicamp lança site para divulgar concursos
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lançou um novo site destinado à divulgação de concursos e processos seletivos para contratação de
docentes. Com conteúdo em português e inglês, o serviço lista todos os concursos e processos seletivos abertos na universidade, procura esclarecer as
dúvidas mais frequentes dos interessados em ingressar na carreira do magistério superior e também explica como funciona o Programa Professor
Visitante. Mais informações: clique aqui.

FEC-Unicamp tem vagas para docentes
A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas até o
dia 17 de agosto para concursos públicos de seleção de doutores para docência e pesquisa. Os editais completos estão em: clique aqui. Mais
informações: elaine@fec.unicamp.br, (19) 3521-2404.

Unesco e governo do Japão oferecem bolsas de doutorado
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em parceria com o governo do Japão, abriu inscrições para o
Programa de Investigação em Doutorado. O tema a ser desenvolvido é Meio Ambiente, com foco em estudos relacionados à água. O projeto de pesquisa
será desenvolvido entre setembro de 2012 e dezembro de 2013. As inscrições deverão ser feitas até o dia 13 de janeiro de 2012 (Fonte Agência
FAPESP – 20/07/11). Para mais informações, clique aqui.

UFABC seleciona professores
A Universidade Federal do ABC (UFABC) está com inscrições abertas até 26 de agosto para concurso público em várias áreas, dentre elas ecologia,
física, saneamento ambiental, acionamentos e máquinas elétricas. Para mais informações, clique aqui.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE

IX BRAZIL-JAPAN INTERNATIONAL WORKSHOP
Society, Energy and Environment
22 e 23 de Setembro de 2011
Unicamp – Campinas – SP
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Mais informações: http://www.nipeunicamp.org.br/brasiljapao/

EVENTOS

BBEST - 1st Brazilian BioEnergy Science and Technology
Conference
14 e 18 de Agosto de 2011
Campos do Jordão – SP
Mais informações: clique aqui

Brazil Energy Frontiers 2011
Expo & Conference
22 e 23 de Agosto de 2011
São Paulo – SP
Mais informações: clique aqui

Feira Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis
para Geração de Energia e Eficiência Energética
15 a 17 de Setembro de 2011
Centro de Exposições Imigrantes - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo – SP
Mais informações: clique aqui
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NOTÍCIAS
BIOCOMBUSTÍVEIS

Uma Solução rápida para a crise de alimentos
Fonte: Scientific American Brasil – Edição 111 (Ago/11)
Por Timothy Searchinger
Quando o preço dos alimentos aumentou vertiginosamente, em 2007, e atingiu um pico no fim de 2008, os políticos e a imprensa
depreciaram publicamente seu impacto sobre 1 bilhão de pessoas que já passava fome. Dois anos de excelentes condições
climáticas para o crescimento de lavouras e boas safras deram alívio temporário, mas os preços mais uma vez atingiram níveis
estratosféricos. Desta vez, as pessoas parecem menos atentas. Leia mais

ENERGIA

Geração de energia ganha comitê
Fonte: Agência Ambiente Energia (09/08/11)
A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) criou um comitê para elaborar propostas para o mercado de
geração de energia. De acordo com a Abdib, a pauta deve ser formatada nas próximas semanas, assim como os métodos de
trabalho e o planejamento de convidados e autoridades para agendar reuniões e debates. A entidade espera que questões
referentes à elaboração e à condução do planejamento energético brasileiro permeiem as discussões.
O presidente da Abdib, Paulo Godoy, afirmou que o novo comitê nasce por demanda das empresas do setor com o objetivo de
analisar, de forma sistêmica, a inserção das diversas fontes de geração de energia da matriz energética brasileira em um cenário no
qual a regulação, a gestão ambiental e a estrutura financeira dos projetos se tornam cada vez mais complexas. O Comitê de
Geração de Energia da Abdib foi instituído no dia 5 de agosto, na sede da associação, em São Paulo.

TERMELÉTRICAS

Térmicas a carvão nacional vão ter que ser mais eficientes
para acessar recursos da CDE
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Fonte: CanalEnergia (09/08/11)
Por Alexandre Canazio
As termelétricas a carvão mineral nacional têm direito a restituição integral dos gastos com combustível para operação. Isso
representou, somente no ano passado, R$ 592 milhões à Conta de Desenvolvimento Energético, que tem a atribuição legal de
reembolsar os empreendedores. Mas a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu estimular a eficiência operativa das usinas e
por tabela reduzir a CDE, que tem impacto na tarifa de energia paga pelos consumidores. O objetivo é reduzir a conta de
combustível em R$ 200 milhões por ano a partir de 2015. Leia mais

VEJA AINDA
TERMELÉTRICAS

Para ABCM, discussão sobre eficiência de térmicas deve
começar com política nacional de carvão
Fonte: CanalEnergia (10/08/11)
Por Alexandre Canazio
Aneel propôs rever metodologia de reembolso de térmicas a carvão nacional, que hoje é de 100% dos gastos, e aumentar eficiência
das usinas. Leia mais

ÁLCOOL

Redução maior na moagem fará país elevar importação de
álcool
Fonte: 24Horas News (10/08/11)
O Brasil vai moer menos cana do que estava previsto e ter menos açúcar e menos álcool nesta safra 2011/12. Por outro lado, vai
elevar as importações do combustível, informa a coluna de Mauro Zafalon, publicada na edição desta quarta-feira da Folha. Leia
mais
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ENERGIA

América do Sul tem de dobrar capacidade energética até
2030 para evitar ameaça de apagão
Fonte: BBC Brasil (11/08/11)
Por Marcia Carmo
A América do Sul só ficará livre da ameaça de um apagão se dobrar sua capacidade energética até 2030, segundo estimativas da
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Leia mais

REDE ELÉTRICA

'Rede elétrica está no limite e fiação subterrânea é caos'
Fonte: Folha de S. Paulo (11/08/11)
Por Leila Coimbra
Para ex-presidente da Eletropaulo, serviço vai continuar a piorar, com interrupções por sobrecarga
Eduardo Bernini sugere exploração de subsolo, por concessão, mas diz que elétrica e gás não podem dividir espaço
O economista Eduardo José Bernini, 54, já presidiu por duas vezes a maior distribuidora de energia do país, a Eletropaulo.
Hoje, à frente da consultoria Tempo Giusto, ele afirma que a rede elétrica aérea está "no limite", e a subterrânea, "um caos".
Na primeira vez na Eletropaulo, de 1996 a 1998, Bernini preparou a companhia para a privatização.
Na segunda, de 2003 a 2007, costurou o acordo junto com o BNDES de formação da Brasiliana, holding que agrega o banco e o
grupo americano AES.
A seguir, os principais trechos da entrevista.
Folha - A qualidade do serviço de energia elétrica está caindo?
Eduardo José Bernini - Estamos percebendo uma degradação da qualidade do serviço prestado. Estão ocorrendo mais interrupções
e elas são mais percebidas do que eram no passado. Essa situação vem se agravando.
As redes estão sobrecarregadas?
Elas têm uma limitação física. Apesar de os equipamentos serem mais eficientes, a quantidade de aparelhos que incorporamos ao
nosso dia a dia está fazendo com que a densidade do uso de energia elétrica por unidade consumidora seja muito maior. Não só
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nos momentos de pico mas ao longo do dia.
O sistema está trabalhando no limite em quase tempo integral?
Sim, e não podemos desconsiderar que a rede aérea é mais vulnerável do ponto de vista de interferências ocasionais, desde a
batida de um carro desgovernado até raios, chuvas, ventos e tudo o mais.
Nos deparamos também com problemas graves nas redes subterrâneas, como a explosão de bueiros...
A conversão da rede aérea em rede subterrânea é a solução. Mas tem coisas que não se misturam. Por exemplo: gás não pode
passar perto de energia elétrica. Rede de saneamento também não pode passar perto de rede elétrica, já que a decomposição de
matéria orgânica emite gás metano, de alta combustão.
Qual seria a solução?
Defendo a rede subterrânea. O problema é que o subsolo é o caos. Ele foi ocupado de forma desordenada. Não existe uma política
pública.
Mas o que poderia ser feito?
O ideal é que se tenha galerias onde cada uma das empresas ocupe determinada faixa, e o nível de interferência mútua entre elas
seja o mínimo possível. Talvez um modelo de exploração dessas galerias mediante concessão seja a solução. Novas redes seriam
construídas para a passagem, com ocupação das diferentes utilidades, e se teria uma regulamentação.
O que acontece hoje é que cada um abre a sua vala e torce para não encontrar no meio do caminho uma outra já feita por uma
companhia de gás ou água e saneamento.
E as redes aéreas? São obsoletas?
Não dá pra colocar mais postes e mais circuitos nas instalações existentes. A grande preocupação da última década foi garantir a
expansão da oferta. Depois do racionamento, muitas políticas foram feitas para geração e transmissão de energia. Já na
distribuição, mais direta com o consumidor, a ordem foi: vai tocando. Mas chegamos ao limite. Precisamos de uma política mais
ousada para que a qualidade do fornecimento seja repensada.
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).
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