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

MURAL
OPORTUNIDADES
CNEN abre concurso para 203 vagas
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) abriu concurso para profissionais de nível médio e superior.
As inscrições deverão ser feitas pela internet até o dia 28 de fevereiro.

Bolsa Projeto Geração Distribuída
Bolsa para engenheiro elétrico, nível de mestrado, para atuar em projeto de Geração Distribuída em Edificações.
Os interessados devem entrar em contato com o professor Gilberto Jannuzzi (jannnuzzi@fem.unicamp.br ou 19 3289-3125/3201-6902).

Embrapa aumenta número de vagas para concurso
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) anunciou que vai aumentar o número de vagas de seu concurso público. Agora, serão 697
oportunidades para nível fundamental, médio e superior.
Os interessados podem se inscrever a partir de 1º de fevereiro no site do Inec, até o dia 18 do mesmo mês.

Campinas, 29 de Janeiro de 2010. (Número 652)



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

Oficina de Trabalho sobre Sistemas Fotovoltaicos para
Microredes Isoladas e Interligados à Rede Elétrica
10 e 11 de Fevereiro de 2010
Auditório do Centro de Tecnologia da Eletronorte Miramar – Belém - PA
Mais informações: http://www.ufpa.br/inct-ereea/

SEMINÁRIO

Comercialização de Energia
29 de Março de 2010
Hotel Golden Tulip Paulista Plaza
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br:80/nwlt2/viex/201001e01/



NOTÍCIAS
ENERGIA

Lobão admite: Brasil pode importar etanol dos EUA
Fonte: Veja Online (25/01/10)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou nesta segunda-feira que não gosta da ideia de o Brasil importar etanol dos Estados
Unidos. No entanto, admitiu que a hipótese já é considerada pela pasta com o objetivo de suprir o mercado doméstico de combustível. As
declarações foram feitas nesta tarde, quando Lobão chegou ao Ministério para presidir reunião do Comitê de Monitoramento do Sistema
Elétrico (CMSE).
Leia mais: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/lobao-admite-brasil-poder-importar-etanol-eua-528546.shtml

ENERGIA

Camex deve zerar alíquota para importar etanol dos EUA
Fonte: Portal Exame (28/01/10)
Por Leonardo Goy

O secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Marco Antônio Martins Almeida,
disse hoje que o governo está favorável à ideia de zerar a alíquota de importação do etanol norte-americano, que hoje está em 20%.
"A Camex (Câmara de Comércio Exterior) deve aprovar (a medida)", disse. O assunto deverá ser tratado na próxima reunião da Camex,
marcada para o dia 9 de fevereiro.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/negocios/camex-deve-zerar-aliquota-importar-etanol-eua-529563.html

ETANOL



Brasil deve formar estoque regulador de etanol
Fonte: Globo Rural Online (25/01/10)

Como forma de evitar a alta volatilidade do preço do álcool combustível, agravada nos últimos meses pela oferta apertada do produto, o país
deve criar ainda em 2010 um grande estoque regulador.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com:80/GloboRural/0,6993,EEC1708014-1935,00.html

COMBUSTÍVEL

Petrobras zera perda com preço da gasolina
Fonte: Folha de S. Paulo (26/01/10)
Por Samantha Lima

Segundo especialistas, estatal já compensou perdas entre 2005 e 2008 por não ter repassado alta do barril aos combustíveis
Mas eles acham que a empresa não reduzirá preços, como chegou a dizer, porque quer fazer caixa para explorar pré-sal

A Petrobras já compensou os R$ 10 bilhões que deixou de faturar ao manter os preços da gasolina e do diesel defasados em relação à
cotação internacional do petróleo entre 2005 e 2008, dizem especialistas. No ano passado, a empresa chegou a dizer que baixaria os
preços quando isso ocorresse -mas não é o que o mercado espera, embora o Brasil tenha uma das gasolinas mais caras do mundo.
A compensação ocorreu ao longo de 2009, quando, diferentemente dos três anos anteriores, os preços da gasolina e do diesel vendidos nas
refinarias da Petrobras estavam acima das cotações internacionais. Isso aconteceu porque, no auge da crise, a cotação do barril foi
derrubada de US$ 140 para menos de US$ 40. Hoje, está entre US$ 70 e US$ 75.
Especialistas ouvidos pela Folha calculam que a Petrobras já tenha conseguido recuperar, só no ano passado, entre R$ 10 bilhões e R$ 12
bilhões.
Quase um quarto do petróleo refinado no Brasil é importado, porque parte das refinarias brasileiras não processa o óleo pesado produzido
no Brasil. Então, quando o óleo importado está mais caro lá fora, como ocorreu entre 2005 e 2008, os custos da Petrobras para produção
dos combustíveis sobem -segundo especialistas, não chega a ocorrer prejuízo.
Além disso, nesse período a Petrobras perdia dinheiro ao importar diesel, já que comprava mais caro e vendia ao preço tabelado no Brasil.



Segundo analistas, o impacto dessa política é menor do que o gerado pela importação de petróleo.
"Uma empresa privada, em um mercado aberto, repassaria essas variações de custos aos preços finais", diz Nelson Rodrigues, analista de
petróleo do Banco do Brasil.
Isso, porém, aconteceu de forma tímida, por determinação do governo, já que a alta dos combustíveis tem impacto direto na inflação e
reflexos em toda a cadeia produtiva.
O único aumento para ajuste ao cenário externo, antes da crise, foi em maio de 2008, quando a gasolina subiu 10%, e o diesel, 15%. Para
segurar o efeito na inflação, o governo reduziu a Cide, tributo que incide sobre os combustíveis.
No início de 2009, o diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que os combustíveis só seriam reduzidos quando a
estatal compensasse as perdas com a defasagem de preço dos anos anteriores.
Em junho, justificando realinhamento com preços internacionais, o governo autorizou corte na gasolina nas refinarias em 4,5%, e no diesel,
em 15%. Ao consumidor, porém, o impacto foi de só 9,6% para o diesel e nulo para a gasolina, já que o governo aumentou a Cide.
Antes de junho de 2009, segundo a consultoria especializada CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), na média, os preços do diesel nas
refinarias ficavam 33% acima dos praticados no golfo do México, mercado mais próximo. Até maio, a alta era de 52%, mas, com a queda no
barril e o corte no preço no Brasil, chegou ao fim do ano a 20%.
No caso do preço da gasolina nacional, a diferença era de 59% até maio, caindo para 29% pelo mesmo motivo em relação ao diesel. Na
média, ficou 41% acima dos preços externos.
Para os especialistas, a tão esperada redução de preço não virá. "O preço que não traria nem perdas nem ganhos à Petrobras é de US$ 90
por barril. E, como esse preço não está longe, acho difícil que mudem agora", diz Rodrigues.
Para Adriano Pires, diretor do CBIE, a estatal vai reforçar o caixa. "Essa folga deverá ser mais uma fonte de recursos para os planos de
exploração do pré-sal e, por isso, não deverão abrir mão dela", diz.
Procurada, a Petrobras não se pronunciou.

MEIO AMBIENTE

Modelo está esgotado, diz Marina Silva
Fonte: Carbono Brasil (29/01/10)

Segundo a senadora Marina Silva, "é preciso mudar a Política, mudar o Planeta e sempre com um compromisso ético, forjando uma aliança
entre as gerações. Tudo que fizermos, agora, vai certamente repercutir nas gerações futuras. Chegamos à era dos limites. É preciso



começar a marcha para a transformação".
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias6/noticia=724453

AQUECIMENTO SOLAR

Cidades Solares abre curso sobre projetos de sistemas de
aquecimento solar
Fonte: Canal Energia (29/01/10)

O Cidades Solares, parceria da Abrava com a ONG Vitae Civilis, está promovendo um curso de "Introdução a Projetos de Sistemas de
Aquecimento Solar", que será realizado no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de fevereiro. O objetivo do curso é dar uma visão geral do
sistema e das aplicações do aquecimento solar. Serão abordados conceitos de dimensionamento, simulação, análise de viabilidade técnica
e ecônomica, e tópicos em projeto e instalações de sistemas de aquecimento solar. O curso será composto por aulas expositivas e visitas
técnicas a duas instalações de aquecimento solar da água na cidade do Recife (PE). Todos os alunos receberão, como material didático, um
CD com slides em PowerPoint, uma planilha educativa e manuais de treinamento, contendo informações sobre radiação solar, cálculo de
economia e demanda de água quente, entre outros assuntos. Entre os principais tópicos que serão ministrados nas aulas, estão os
princípios de funcionamento do sistema de aquecimento solar, tecnologia do sistema, a importância do aquecimento solar para o Brasil, os
desafios e as perspectivas da tecnologia de aquecimento solar e instalação dos sistemas. Além disso, será ensinado como projetar uma
instalação de aquecimento solar e casos de sucesso de implantação do sistema serão apresentados. Tudo isto será distribuído em 20 horas
de curso.
Para mais informações, acesse www.ekosbrasil.org.br/ .



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.


