
 

 
  

 
 

Campinas, 03 de Maio de 2010. (Número 683)  

 
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a 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 
 

Universidade Federal do ABC abre concurso público 
A Universidade Federal do ABC está com inscrições abertas para vagas de docentes (Professor Adjunto I), nas mais diversas áreas.  
As inscrições vão até o dia 04 de Maio de 2010. Os detalhes do concurso podem ser vistos no site da UFABC. 
 

Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) 
O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) abriu concurso público para 50 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os 
níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas no site www.movens.org.br até o dia 9 de maio. As taxas de inscrição variam de R$ 40 a R$ 70. 
 



Poli-USP abre vagas para docentes 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo abriu concurso para provimento de vagas para professor doutor e professor titular, em regime de 
turno parcial e nível MS-3 e em regime de dedicação integral à docência e nível MS-6, respectivamente. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, Agricultura e Indústria 
 
19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Para mais informações, clique aqui!  
 

AGRENER GD 2010 

 



8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis no cerrad o brasileiro: desafios e oportunidades 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
Mais informações: agrener@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 
OBS: A Comissão Organizadora do AGRENER GD 2010 informa que o evento não acontecerá em Brasília (DF), cidade escolhida 
na enquete realizada no Portal do AGRENER, por dificuldades técnicas e logísticas.  
 

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   

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

 



 

MICROGERAR 2010 
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO  
DISTRIBUÍDA 
 
04 e 05 de Maio de 2010 
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista  – São Paulo – SP   
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br  
 
A Comissão Organizadora do Microgerar está oferecendo inscrições gratuitas aos 
pesquisadores do NIPE. Caso se interesse em participar do evento, entre em contato 
com o Setor de Divulgação do Núcleo através dos telefones (19) 3289-3125/3201-
6902/3201-6903/3201-6904. 
 

VI Confererência de PCH  
MERCADO & MEIO AMBIENTE 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte  – São Paulo – SP   
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

PALESTRA  

O Papel do Petróleo e do Gás Natural 
no Cenário Energético Brasileiro e 
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Mundial  
 
Palestrante:  Dr. Armando Guedes Coelho – presidente do 
Conselho Empresarial de Energia do Sistema FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Rio de Janeiro)  
 
05 de Maio de 2010 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbani smo – FEC / Unicamp – 
Campinas - SP 
Mais informações: (19) 3521-2094 - Beth  

WINDPOWER 2010 

Conference & Exhibition 
 
23 a 26 de Maio de 2010 
Dallas Convention Center – Dallas – Texas – EUA  
Mais informações: http://2010.windpowerexpo.org/   

 

NOTÍCIAS 

CARRO ELÉTRICO 

O carro elétrico volta à pista 
Fonte: Portal SESC SP – Nº 398 (Abr-Mar/10) 
Por Cezar Martins 
 
“Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos hoje para lamentar a perda de algo que amamos. Viemos dizer adeus a um amigo especial,  



a uma ideia.” Foi assim, com lágrimas de luto, coroas de flores e marcha fúnebre tocada em gaita de fole que um pequeno grupo de  
americanos simbolicamente enterrou o EV1, o primeiro carro movido exclusivamente a eletricidade produzido no mundo por uma grande  
montadora. A cena verídica está no documentário Quem Matou o Carro Elétrico?, dirigido por Chris Paine, que mostra como a General  
Motors, em 1996, revolucionou o mercado automobilístico dos Estados Unidos com um esportivo de dois lugares silencioso e não poluente, mas, quatro 
anos mais tarde, alegando altos custos de produção e baixa demanda, tirou quase todos os exemplares das ruas e os triturou. Sobraram  
apenas raridades sem funcionamento em museus da Califórnia. Contudo, uma década depois do funeral, a ameaça do aquecimento  
global e as instabilidades políticas nos grandes países produtores de petróleo tornaram mais evidente a necessidade de desenvolver  
veículos cujo abastecimento possa ser feito na tomada. Com uma frota de quase 60 milhões de veículos e dono de uma matriz energética  
majoritariamente limpa, o Brasil tem a chance de ocupar um lugar de destaque nessa corrida que promete tirar o carro elétrico da tumba  
em poucos anos. 
Leia mais: http://sescsp.uol.com.br/sesc/frame_uol.asp?pag=revistas/pb/index.htm  
 
 
COOPERAÇÃO  

Projetos cooperativos  
Fonte: Pesquisa FAPESP Online – Nº 170 (Abr/10) 
 
As Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados de São Paulo (FAPESP), Minas Gerais (Fapemig) e Pará (Fapespa) e a Companhia  
Vale S.A. lançaram chamada de propostas no âmbito do Acordo de Cooperação Tecnológica assinado em 2009, que busca selecionar  
projetos cooperativos a serem desenvolvidos nos três estados. O valor global da chamada é de até R$ 120 milhões, sendo até R$ 40  
milhões para apoio a pesquisas em cada um dos estados participantes. Em São Paulo, a FAPESP aportará R$ 20 milhões, a mesma  
quantia da Vale. Serão admitidas propostas em duas modalidades: Rede de Pesquisa e Individual. No caso da FAPESP, as propostas  
poderão ser entregues até 23 de junho. 
 
 
ETANOL 

Etanol – onde mora o perigo 
Fonte: Portal Exame (30/04/10) 



Por Paulo Costa 
 
Em 2006/2007 o etanol combustível virou uma febre mundial. Euforia desmedida fez com que o mundo pensasse que estavam resolvidos  
todos os problemas ambientais e de clima com o desenvolvimento do combustível verde, limpo. Está provado que o etanol, em particular o  
derivado da cana-de-açúcar é neste momento a fonte mais limpa e barata de energia combustível que se conhece em escala comercial.  
Mas há um pequeno problema, etanol não jorra de um poço em alto mar ou nas areias do deserto. Para se produzir etanol no Brasil são  
necessários pesados investimentos, manejo agrícola adequado no plantio e trato da cana, condições climáticas favoráveis para o  
desenvolvimento da safra, competição pela terra com outras culturas e mais uma dezena de condicionantes que não se resolvem da noite  
para o dia. Mas a cada mês a indústria automobilística lança ao mercado centenas de milhares de novos carros flex e no usuário  
consolida-se a expectativa de ter o etanol como uma opção sempre presente a preços competitivos. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/rede-de-blogs/bioagroenergia/2010/04/30/etanol-onde-mora-o-perigo/  
 
 
INVESTIMENTO 

Petrobras amplia participação no etanol  
Fonte: Folha de S. Paulo (03/05/10) 
Por Agnaldo Brito 
 
Estatal investe R$ 1,6 bilhão para obter o controle  de 45,7% no capital da Açúcar Guarani, 4ª processa dora de cana no país.  
Com o negócio, a estatal deterá participação em sei s usinas no Brasil e uma na África; ações da Guaran i tiveram alta inusual. 
 
A Petrobras anunciou ontem, após o fechamento do mercado, a maior ofensiva sobre o mercado de produção de etanol no Brasil. 
Depois de meses de negociações, a estatal -por intermédio da subsidiária integral Petrobras Biocombustível- fechou um acordo de  
investimento de R$ 1,6 bilhão que dará à empresa o controle de 45,7% no capital da empresa Açúcar Guarani. 
O movimento da Petrobras reforça uma tendência que ganha corpo no Brasil: a participação de companhias de petróleo no mercado de  
produtores de etanol. Em fevereiro, a petroleira Shell associou-se à líder do setor no Brasil, a Cosan. 
O negócio Shell/Cosan, além de envolver a produção e o acesso facilitado ao etanol brasileiro no mercado internacional, incluiu acordo de  
distribuição de combustível no Brasil. A Cosan é dona da rede da Esso. 
Hoje, a Açúcar Guarani -quarta processadora de cana-de-açúcar no país, com volume anual de 17,4 milhões de toneladas nesta safra- é  



controlada pela francesa Tereos Internacional, empresa que está transferindo a administração do grupo para o Brasil e se preparando  
para ser a representante do grupo no mercado de capitais na BM&FBovespa. 
O ingresso da estatal na gestão da Açúcar Guarani foi feito a partir de um excepcional prêmio pela participação. 
O aumento de capital em até R$ 1,6 bilhão se deu a partir de uma avaliação de R$ 5,83 por ação, valor 38% acima da cotação de um dia  
anterior ao fechamento do negócio. 
Segundo o diretor de etanol da Petrobras Biocombustíveis, Ricardo Castelo Branco, o valor oferecido pelos papéis, apesar de mais  
elevado, ficou em linha com a avaliação que foi encomendada ao banco ING. 
Alexis Duval, diretor internacional da Tereos, disse que R$ 5,83 foi o valor atribuído aos ativos da companhia que serão juntados na  
formação da empresa agora com sede no Brasil. 
A Petrobras terá até cinco anos para completar o aporte de R$ 1,6 bilhão, recurso que financiará a expansão da capacidade de  
processamento de cana-de-açúcar para a produção de etanol. 
A Tereos Internacional também poderá contribuir com até R$ 600 milhões para o aumento de capital da empresa na Guarani num prazo  
de 12 meses após a conclusão do ingresso da Petrobras. 
Com o negócio, a estatal deterá participação em seis usinas no Brasil e uma na África, em Moçambique. 
"Fechamos esse acordo por ter observado a qualidade da operação, da gestão e dos ativos. Além disso, temos o compromisso de que a  
empresa quer crescer no Brasil e no continente africano. Foi um movimento estratégico", afirmou Miguel Rossetto, presidente da Petrobras 
Biocombustível. 
A Petrobras vai indicar dois diretores na Guarani (operações e investimento). A presidência-executiva e a diretoria financeira serão  
ocupadas por indicados da Tereos. 
Disparada  
Apesar de o negócio ter sido anunciado após o fechamento do mercado, durante o dia os papéis da Guarani registraram forte valorização  
na Bolsa -alta de 12,29%, com fechamento em R$ 4,75, com mais de 1.700 negócios realizados. 
No pregão da quinta-feira, o papel da empresa registrou 752 transações. 
O que mais chamou a atenção foi o fato de que essas ações têm pouca liquidez, segundo o próprio presidente da Guarani, Jacyr Costa  
Filho. 
Sobre um eventual vazamento de informações -possível explicação para a súbita alta do papel antes do anúncio do negócio-, Costa Filho  
disse que não faria comentários: "Não comento flutuações de mercado". 
 
 
COMBUSTÍVEL 



Persiste la escasez de combustibles 
Fonte: La Nación (03/05/10) 
 
Lejos de desaparecer, los factores que hace poco más de un mes originaron problemas de abastecimiento en numerosas estaciones de  
servicio persisten y se reflejan en el mercado de los combustibles. Precios retrasados respecto de la región, insuficiente producción de  
crudo liviano y una demanda que crece a un ritmo mayor que la refinación de combustibles aparecen entre las causas que los especialistas  
en energía señalan como responsables de una crisis que volvió a reaparecer con los faltantes de naftas y gasoil que se observa en muchos  
surtidores.  
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1260508  
 
 
ENERGIA 

País tem 10 mil MW de energia na gaveta 
Fonte: Estadão Online (03/05/10) 
 
Relatório de fiscalização da Aneel mostra que 182 usinas estão paradas, sem previsão para entrada em operação por causa de uma  
série de problemas. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100503/not_imp546016,0.php  
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Conheça os países mais limpos do mundo 
Fonte: G1 (03/05/10) 
 
Apesar da recente erupção de um vulcão, Islândia é a nação menos poluída do planeta, enquanto Serra Leoa figura em último lugar da  
lista com 163 países. 
Leia mais: http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI136501-16381,00-CONHECA+OS+PAISES+MAIS+LIMPOS+DO+MUNDO.html



 

  

 

 
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. 

 

  
 


