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

Devido a problemas técnicos, o NIPEenergia está sendo enviado provisoriamente através do endereço
fabianagviana@nipeunicamp.org.br .

MURAL
OPORTUNIDADES
Processo seletivo de bolsas de estudos para Doutorado Pleno no Exterior para o ano de 2010
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informa que as inscrições serão encerradas às 20h do próximo dia 22 de
fevereiro de 2010. Para mais informações, acesse o site da CAPES.

Programa de Cooperação em Energia – Comissão Européia (FP7-ENERGY-2010)
As propostas podem ser enviadas até 04/03/2010.
Para mais informações, clique aqui.

Vaga de Professor Titular - Instituto de Geociências da Unicamp
Área: Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação.
As inscrições estarão abertas até o dia 11/05/2010.

Campinas, 19 de Fevereiro de 2010. (Número 658)



Para mais informações, acesse o edital.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

EVENTOS
33rd IAEE



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

WORKSHOP

Uso Racional de Energia na Indústria, Comércio e Edificações
Públicas
18 de Março de 2010
Auditório da FIRJAN – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: cristiana.iop@planejabrasil.combr

VI Conferência de PCH – Mercado & Meio Ambiente
31 de Agosto a 02 de Setembro de 2010
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

NOTÍCIAS

ETANOL



O etanol de 2ª geração é o pré-sal da cana-de-açúcar,
diz gerente de Desenvolvimento do CTC
Fonte: INFOENERGIA (13/02/2010)

O Centro de Tecnologia Canavieira, conhecido no País pela sua sigla CTC, com sede em Piracicaba, interior paulista, pretende ter em
funcionamento, em 2012, sua usina de produção de etanol de 2ª geração, que tem o mesmo valor para a cana-de-açúcar, que o pré-sal
para o petróleo no Brasil, disse o gerente de Desenvolvimento Estratégico Industrial do CTC, Jaime Finguerut, em entrevista exclusiva ao
INFOENERGIA. O cientista brasileiro mostra muita confiança e satisfação com o desenvolvimento do etanol de 2ª geração, chegando a
afirmar que com o conhecimento que se tem da produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, nosso produto será de melhor qualidade,
"sem dúvida alguma".
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?Tipo=E&codigo=640

HORÁRIO DE VERÃO

Horário de verão chega ao fim domingo, 21
Fonte: Jornal da Energia (18/02/2010)

Relógios deverão ser atrasados em uma hora.

O horário de verão, que teve início no dia 18 de outubro de 2009, terminará a zero hora do dia 21 de fevereiro – sábado para domingo. Com
isso, os relógios terão que ser atrasados em uma hora. A mudança vale para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
O Ministério de Minas e Energia (MME) estima que a redução total da energia consumida nesta edição seja da ordem de 0,5%, cerca de
490GWh no Sudeste e Centro-Oeste e 136GWh no Sul. Já a previsão de redução da demanda para esta edição deve ficar em 4,4% nas
regiões Sudeste e Centro-Oeste (1.780MW) – o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes. No Sul, a previsão deve
ficar em 4,5% de redução na demanda, o que representa 490MW, uma cidade com 1,5 milhão de pessoas.
A consolidação dos valores da redução da demanda no horário de pico e do consumo de energia é realizada nas primeiras semanas após o



térmico do horário de verão.
Nos últimos dez anos, segundo o MME, a adoção do horário de verão possibilitou uma redução média de 4,7% na demanda de energia no
horário de maior consumo, chamado horário de "pico", que ocorre entre 18h e 21h. Essa redução significa que as usinas deixaram de gerar,
no horário de pico da carga, cerca de 2.000MW a cada ano ou 65% da demanda do Rio de Janeiro, ou ainda 85% da demanda de Curitiba.
Essa foi a 36ª vez que a medida foi implantada no país. O horário de verão é adotado sempre nesta época do ano por causa do aumento na
demanda, resultado do calor e do crescimento da produção industrial às vésperas do Natal. Nesse período, os dias têm maior período com
luz solar por causa da posição da terra em relação ao sol, e esta luminosidade natural pode ser melhor aproveitada.

BIOCOMBUSTÍVEIS

Agora vai sobrar petróleo?
Fonte: Folha de S. Paulo (18/02/10)
Por Vinicius Torres Freire

Biocombustível e uso eficaz de energia devem derrubar preço do petróleo a partir de 2013, diz pesquisa da "Economist".

Dizer que os países ricos vão consumir menos petróleo não é grande novidade. O emprego de biocombustíveis e padrões cada vez mais
rigorosos de eficiência energética para fábricas, máquinas e veículos são, como se diz no mundo "fashion", "tendência".
Mais incomum é atribuir a tais tendências mudanças em estimativas do preço do petróleo no curto e no médio prazos. É o que faz a
Economist Intelligence Unit (EIU) no seu relatório mais recente sobre a economia mundial, publicado hoje. A EIU é o instituto de pesquisa do
grupo que edita a "Economist".
O dólar ainda fraco, menos petróleo da Opep e juros baixos devem sustentar o preço do barril em torno de US$ 75, estima a EIU. No
segundo semestre, os países ricos devem se desacelerar devido ao fim do efeito estimulante dos gastos públicos. A demanda de petróleo
deve cair,
e assim o preço, para uns US$ 73. Ainda que EUA e Europa se recuperem em 2011, porém, o aumento da demanda não seria bastante
para pressionar demais os preços. Por quê?
Diz a EIU: "Revisamos para baixo nossa estimativa da demanda da OCDE em 2012-2014 num esforço para capturar o impacto do crescente
uso de etanol e biocombustíveis no transporte e de padrões mais altos de eficiência". A OCDE é uma associação de países quase todos



ricos. Lá estão América do Norte, a maior parte da Europa, Turquia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia e Japão.
A demanda de petróleo da OCDE cresceria em 2010-11. De 2012 a 2014, haveria queda no consumo. 2014 é o ano da Copa do Brasil e do
início para valer do pré-sal. China e Índia ainda queimariam mais óleo.
Na projeção da EIU, os preços passariam a cair a partir de 2013, devido também à oferta maior do produto: há mais países produtores.
Virá o Brasil do pré-sal. Dada a recessão mundial, caíram os custos de produção e de equipamentos. A disparada dos preços, antes da
crise de 2008, estimulou investimentos.
Projetar o preço do petróleo é quase tão difícil como estimar o câmbio - e o barril também flutua com o dólar, em geral na direção inversa:
dólar mais barato, petróleo mais caro. Além de oferta, procura e especulação, o preço depende da tensão política de regiões produtoras e
da atitude da Opep, que produz 40% do petróleo mundial.
Ainda mais difícil é estimar mudanças tecnológicas ou alterações na atitude dos consumidores em relação a um produto. Logo, é preciso
tomar previsões como a da EIU com dois grãos de sal e um de pimenta.
O assunto, porém, está na mesa do jogo. Como costuma dizer o economista Delfim Netto, a Idade da Pedra não acabou por falta de pedras;
pode ser o caso da Idade do Petróleo. Mais provável, porém, é que o mundo procure um mix cada vez maior de alternativas energéticas.
A princípio, o Brasil parece bem no jogo, em vários lados da mesa: petróleo, etanol, eletricidade de fontes renováveis etc. Mas quem fica
parado é poste, diz José Simão. No início do século 20 o Brasil foi grande exportador de borracha até que países ricos levaram a cultura
para suas colônias. Os EUA estão gastando muito em pesquisa de novas fontes de etanol. O pré-sal ainda é incógnita: pode custar caro
extrair
óleo, e os preços podem não estar bons.

NEGÓCIOS

Petrobras avalia entrar na ETH-Brenco
Fonte: Portal Exame (18/02/10)
Por Thiago Bronzatto

Estatal estuda crescer na área de etanol por meio de uma parceria com o grupo Odebrechet também na área de bioenergia.

O anúncio da fusão dos ativos da ETH Bioenergia com a Companhia Brasileira de Energia Renovável (Brenco), anunciada nesta quinta-feira
(18/02), prenuncia a consolidação do setor sucroalcooleiro esperada para este ano. Segundo apurou EXAME com fontes ligadas ao ramo



petroquímico, a Petrobras estaria interessada em deter uma participação na nova ETH, empresa avaliada em 7 bilhões de reais. Desde o
ano passado, executivos da estatal brasileira e do grupo Odebrecht têm discutido a melhor maneira de viabilizar essa parceria, que pode
fortalecer a posição da ETH-Brenco de líder mundial em produção de energia renovável. "Somos uma noiva muito linda e queremos ser
cotejada pelas maiores empresas petrolíferas. Sem dúvida, a Petrobras, seria um excelente pretendente. Mas, ainda não há acordos
formais", afirmou a EXAME José Carlos Grubisich, presidente da nova ETH.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/negocios/petrobras-avalia-entrar-eth-brenco-534172.html

ETANOL

Modelo convincente
Fonte: Agência FAPESP (18/02/10)
Por Fábio de Castro

No início deste mês, a Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) reconsiderou sua avaliação sobre o
etanol de cana-de-açúcar. A agência admitiu que, em relação à gasolina, o produto brasileiro reduz as emissões de gases de efeito estufa
(GEE) em 61% – e não em 26%, como estabeleciam os cálculos anteriores. Os novos cálculos, que levaram a EPA a caracterizar o etanol
brasileiro como “biocombustível avançado” – o que é um passo importante para a abertura do mercado dos Estados Unidos para o produto
do Brasil – tiveram base em um novo modelo econométrico desenvolvido no Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais
(Icone) e pelo Instituto de Pesquisa em Políticas Alimentares e Agrícolas (Fapri, na sigla em inglês), dos Estados Unidos.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11773/especiais/modelo-convincente.htm



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.


