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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 
 

Intercâmbio com Reino Unido 
A FAPESP e o King’s College London (KCL), do Reino Unido, recebem, até o dia 5 de julho, propostas para a chamada de intercâmbio de pesquisadores 
lançada no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. Leia mais 
 

Distribuidoras da Eletrobras abrem processo seletivo de projetos de P&D  
As distribuidoras da Eletrobras estão recebendo propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). As propostas devem ser enviadas até o dia 
11 de junho para o e-mail pedpee.distribuicao@eletrobras.com, seguindo as instruções e o formato definidos na “Chamada para Projetos” (leia aqui). 
Podem participar universidades, instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise nas áreas de interesse previstas na chamada. 



Mais informações, clique aqui. 
 
Eletrobras abre concurso para 483 vagas de nível superior 
As Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, lançou concurso para 483 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.  
As inscrições vão até o dia 20 de junho de 2010. Leia o Edital 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   
 

Acesse o site do ENUMAS 2010!  
 
 

AGRENER GD 2010 

 



8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 

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   
 
A programação final está disponível no site! 
 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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: clique aqui   
 

1º Fórum Bio Energia do Mercado 
Livre 
 
31 de Maio de 2010 
Teatro Renaissance – São Paulo - SP 
Mais informações: clique aqui . 
 

7º Seminário de Veículos Elétricos 
CHALLENGE BIBENDUM 2010 
 
1º de Junho de 2010 
Riocentro – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui . 
 
O 7º Seminário de Veículos Elétricos é um evento fechado  organizado pela ABVE e 
pelo INEE como parte do Challenge Bibendum 2010. O evento poderá ser 
acompanhado ao vivo via internet pelos interessados das 14 às 18 horas do dia 1º de 
junho . 
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NOTÍCIAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Relatório projeta impactos de mudanças climáticas  
na produção agrícola 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 463 (24 a 06/06/10) 
Por Isabel Gardenal 
 
O estudo “Impactos da mudança do clima na produção agrícola”, realizado por pesquisadores da Unicamp e da Embrapa, integra  
uma pesquisa iniciada no país a pedido da Embaixada Britânica no Brasil há cerca de quatro anos. Os resultados acabam de ser  
finalizados e incluídos no relatório sobre a Economia da Mudança do Clima no Brasil, com base em projeções do Painel  
Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC). Leia mais 
 
 
ECONOMIA DE ENERGIA 

‘Kit geladeira’ pode reduzir consumo de energia res idencial 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 463 (24 a 06/06/10) 
Por Isabel Gardenal 
 
Uma simples geladeira é responsável por cerca de 30% dos gastos mensais das famílias brasileiras com energia elétrica.  
Mas uma solução doméstica foi pensada na Universidade para diminuir este custo. A dissertação de mestrado de Mirko Chávez  
Gutiérrez, apresentada recentemente à Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), levou ao desenvolvimento de um dispositivo  
para a condensação evaporativa em refrigeradores domésticos, uma vez que estes dissipam o calor para o ar do ambiente.  Leia mais 
 



 
ETANOL 

Etanol brasileiro na tevê dos Estados Unidos 
Fonte: Poder Online (25/05/10) 

A Unica (União da Indústria de Cana de Açúcar) acaba de produzir quatro comerciais de 30 segundos sobre o etanol brasileiro para  
serem veiculados na ABC, uma das maiores redes televisivas norte-americanas. O objetivo é pressionar o Congresso dos  
Estados Unidos a derrubar as tarifas impostas sobre o nosso etanol. É a primeira vez que o combustível brasileiro ganha anúncio  
na tevê dos Estados Unidos e a veiculação dos comerciais será feita durante a corrida das 500 milhas de Indianápolis, no próximo  
domingo. O espaço para a campanha foi cedido pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).  
No ano passado, a Apex veiculou anúncios institucionais, mas percebeu que o melhor era promover produtos. Ao lado do etanol,  
a Apex vai vender também o nosso café. 

 
CARRO ELÉTRICO 

Em cima da hora, anúncio do programa do carro elétr ico  
no Brasil é cancelado 
Fonte: Revista Época (25/05/10) 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, cancelou no início da tarde desta terça-feira (25) o anúncio do programa de desenvolvimento  
do carro elétrico no Brasil. A decisão foi tomada após o ministro ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu  
mais tempo para estudar o tema e conhecer melhor a proposta. O auditório do ministério da Fazenda estava lotado de empresários  
interessados nos termos do plano. Mantega comandaria a solenidade, ao lado dos ministros da Indústria e Comércio Exterior,  
Miguel Jorge, e da Ciência Tecnologia, Sérgio Rezende, às 12h30, para apresentar o programa que previa, entre outras ações,  
a redução do IPI para esse tipo de veículo e a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologia. O presidente da Associação  
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Cledorvino Belini, afirmou que Mantega disse aos empresários que  



duas semanas não vai atrapalhar o projeto no Brasil. Por isso, segundo ele, o setor mantém alta expectativa em relação ao programa.  
"Continuaremos estudando para formular uma política de 10 ou 20 anos", afirmou. Belini disse ainda que entende "perfeitamente"  
a decisão do governo de que o tema precisa ser aprofundado.  

 
GÁS 

Agência reguladora de SP pede mudanças em preços  
da Comgás 
Fonte: Folha de S. Paulo (25/05/10) 
Por Agnaldo Brito  
 
Empresa pode ser obrigada a devolver pelo menos R$ 220 milhões aos consumidores de SP. 
Concessionária terá 90 dias para renegociar valores  de gás e aplicar, em SP, critérios iguais  
aos dos outros Estados.   
 
A concessionária paulista Comgás, maior distribuidora de gás natural do país, recebeu prazo de 90 dias para renegociar valores de gás  
natural com a Petrobras e enquadrar a tarifa para consumidores residenciais, comerciais e industriais ao critério adotado em outros  
Estados. Após investigação, a Arsesp (Agência Reguladora de Energia do Estado de São Paulo) entendeu que os consumidores  
paulistas foram prejudicados ao pagar mais em relação aos consumidores de gás de outros Estados. A Comgás foi multada  
em R$ 2,659 milhões. O auto de infração é de março e só agora foi revelado. A Comgás apresentou recurso administrativo na Arsesp  
e não reconhece a multa, tampouco a exigência de renegociar os contratos. A empresa afirma que já pratica "preços competitivos"  
em relação a outros Estados. 
COMPENSAÇÃO  
Se perder, a agência reguladora poderá exigir que a Comgás compense os consumidores paulistas pelos valores que teriam sido  
pagos a mais. A Folha apurou que a agência considera que o valor cobrado além no período de novembro de 2007 foi de  
R$ 220 milhões. 
O problema começou em 2007. A Comgás foi a primeira a assinar, em novembro de 2007, um contrato de gás com a Petrobras a  
partir do qual a estatal instituiu a chamada parcela fixa do gás, no valor médio de US$ 3,50 por milhão de BTU. 



Até então, a Petrobras cobrava US$ 1 por milhão de BTU como custo de transporte. Na ocasião, a agência paulista exigiu que a  
Comgás renegociasse essa cláusula se as demais distribuidoras do país obtivessem uma negociação mais favorável. 
Foi o que ocorreu. As demais distribuidoras do país assinaram acordo a partir do qual puderam aplicar uma tabela de descontos  
decrescente até novembro de 2009 sobre o valor de US$ 3,50. 
Para a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), sem esse mecanismo, o consumidor paulista pagou à Comgás  
entre R$ 369 milhões e R$ 526 milhões (a depender dos critérios da conta) a mais pelo insumo nesse período. 
"O problema agora é saber exatamente o valor que os consumidores pagaram a mais e como serão ressarcido",  
disse Carlos Cavalcanti, diretor da Fiesp. 
NÚMERO  
R$ 220 MI É A ESTIMATIVA DO PREJUÍZO  
Segundo a Folha apurou, cifra representa o montante que os consumidores paulistas pagaram entre novembro de 2007 e novembro de  
2009 devido a assimetria entre os contratos da Comgás e das outras distribuidoras com a Petrobras. A Fiesp diz que esse valor  
pode ser de pelo menos R$ 369 milhões. 
 
 
WORKSHOP SCIENTIFIC ISSUES ON BIOFUELS  

Características próprias 
Fonte: Agência FAPESP (26/05/10) 
Por Fabio Reynol 
 
A questão não é se os biocombustíveis são a solução para os problemas de suprimento sustentável de energia, mas como eles devem  
ser implantados. A afirmação fez parte das conclusões do Workshop Scientific Issues on Biofuels, realizado pela FAPESP nos dias  
24 e 25 de maio, na sede da Fundação. Leia mais 
 

Biocombustíveis têm espaço para crescer 
Fonte: Agência FAPESP (26/05/10) 
Por Alex Sander Alcântara  
 



A afirmação de que o aumento na produção de biocombustíveis poderá incorrer na escassez na produção de alimentos é injustificada,  
segundo cientistas apontaram em debate durante o workshop Scientific Issues on Biofuels, realizado nos dias 24 e 25 de maio  
na sede FAPESP. Leia mais 
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