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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 
 

CEEE lança concurso público  
A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) do Rio Grande do Sul lançou dois editais para preencher 261 vagas e formar cadastro 
reserva dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever até hoje, dia 31 de maio. Acesse os dois editais: edital 1 e edital 2. 
 

Ministério da Pesca e Aquicultura lança concurso para 100 vagas  
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) lançou concurso para 100 vagas de nível médio e superior para todo o país; são 30 vagas para engenheiros 
(qualquer área). As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de junho. Para 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   
 

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 . 
 

 

NOTÍCIAS 

PROGRAMA ESCALA DOCENTE 

AUGM oferece oportunidades para docentes 
Fonte: Portal Unicamp (27/05/10) 
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Permanecer por até 15 dias realizando atividades de docência e pesquisa em uma das três universidades ligadas à Associação de  
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), através do Programa Escala Docente. A oportunidade está sendo oferecida pela Unicamp,  
por meio da Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (Cori), aos seus docentes e pesquisadores. As propostas serão  
recebidas até neste domingo, 30 de maio, pelo o e-mail zem@reitoria.unicamp.br. As atividades serão desenvolvidas nas universidades  
argentinas de Buenos Aires (UBA), na Nacional de La Plata (UNPL), e na Universidade de La República (Uruguai). Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Subsídio à usina poluente afeta valor de conta de l uz 
Fonte: Folha de S. Paulo (25/05/10) 
Por Leila Coimbra 
 
Termelétricas da Amazônia recebem ajuda que pode ch egar a R$ 6 bilhões. 
Nova lei que financia luz em áreas remotas embute m ais gastos e até perdas com ICMS para  
Estados do Norte. 
 
O consumidor de energia irá pagar pelo menos R$ 6 bilhões além do previsto nos próximos quatro anos para bancar a operação de  
térmicas poluentes, movidas a óleo, na Amazônia. Somente para este ano a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) calcula em  
R$ 4,7 bilhões o valor do subsídio, praticamente o dobro da previsão do ano passado, de R$ 2,4 bilhões. 
O custo é relativo à produção de eletricidade nas áreas isoladas do país, sem acesso à rede de transmissão nacional, cuja operação é  
muito cara e precisa ser subsidiada. O encargo, chamado de Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), é repassado às tarifas e já  
teve peso relevante nos reajustes realizados neste ano. Em alguns casos, como o da AES Sul (RS), chegou a impactar em quase quatro  
pontos percentuais a tarifa, reajustada em abril. Os clientes teriam uma redução média de 5,15% nas contas de energia se não houvesse  
a necessidade de custear as termelétricas, em vez da queda de 1,76% registrada nos preços.  
Na Cemig, concessionária mineira de eletricidade, a proposta da Aneel foi de uma redução média de 0,77%. Sem o subsídio, essa  
queda seria de 4,03%. "As pessoas não se deram conta do impacto do subsídio porque os reajustes vieram muito baixos neste ano, até  
com percentuais negativos. Mas o peso desse encargo foi significativo" diz Fernando Umbria, técnico da Abrace (Associação Brasileira  
de Grandes Consumidores Industriais de Energia). Na CPFL, que atua no interior de São Paulo, a queda dos valores das contas de  
eletricidade autorizada pela Aneel foi de 5,04%, mas poderia ter sido de 8,78%. A CCC existe para que regiões remotas do país  



tenham acesso à luz elétrica. Essas regiões respondem por apenas 3% do mercado em volume, mas abrangem 45% do território  
nacional. 
CONTA MAIOR  
Em dezembro de 2009, a aprovação da medida provisória 466 (transformada na lei 12.111), elevou o valor desta conta em pelo menos  
mais R$ 6 bilhões até 2013, segundo a Abrace. Estudo da consultoria PSR aponta alta de R$ 8,7 bilhões. Antes da lei 12.111, a CCC  
cobria apenas a compra do óleo combustível para as usinas. Mas a nova legislação embutiu no encargo todo o custo da operação,  
mais a remuneração do investimento, a depreciação, as despesas com pessoal, transporte e armazenagem do óleo e os custos de  
manutenção, além dos encargos setoriais. Compensações de perdas de ICMS para os Estados do Norte também foram incluídas na lei. 
Antes disso, toda essa operação era deficitária, e os prejuízos, arcados pela Eletrobras, que controla as concessionárias que atuam na  
região: Eletronorte, Ceron (RO), Amazonas Energia (AM), Boa Vista Energia (RR) e Eletroacre (AC). Com a mudança, o prejuízo  
dessa operação foi transferido para os consumidores brasileiros. 
Por meio de nota, a Eletrobras disse que a lei não aumentará o valor do encargo. 
A mesma nota também afirma que a produção é deficitária e que causa prejuízos para as suas subsidiárias, impactando no resultado  
da holding. 
NÚMERO 
5,04%  
É A QUEDA NO VALOR DAS CONTAS DA CPFL  
Essa redução foi a autorizada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), mas poderia ter chegado a 8,78% se não houvesse o  
repasse do encargo chamado de Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). 
 
 
CARRO ELÉTRICO 

Impasse entre ministérios da Fazenda e do Desenvolv imento  
atrasa plano de incentivo a carro elétrico 
Fonte: O Globo (27/05/10) 
 
O clima entre os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento voltou a azedar. Depois de disputarem o comando da nova seguradora  
pública e do Eximbank, as duas pastas não conseguiram se entender sobre uma nova política de estímulo ao setor automotivo.  



O impasse, marcado por um confronto entre carros movidos a eletricidade e a etanol, chegou ao Palácio do Planalto e levou ao  
cancelamento, na última terça-feira, do anúncio de um estudo sugerindo medidas para incentivar a produção de veículos não poluentes.  
Leia mais 
 
 
ENERGIA NUCLEAR I 

Brasil deve ter até 8 centrais nucleares em 2030, d iz ministro 
Fonte: Portal Exame (27/05/10) 
Por Daniella Jinkings  
 
O Brasil deverá ter até 2030 entre quatro e oito centrais de energia nuclear, de acordo com o ministro de Minas e Energia,  
Márcio Zimmermann. Três regiões brasileiras estão sendo estudadas para a implantação de plantas nucleares. 
"Começamos a fazer estudos pelo Nordeste, para verificar onde há sítios para instalar as plantas nucleares.  
Depois vamos fazer no Sudeste e no Sul", disse o ministro em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. 
Segundo Zimmermann, para isso é necessário criar políticas específicas e determinar a tecnologia que será usada.  
"O estudo, que se iniciará este ano, vai definir a viabilidade técnica e econômica e apurar qual local deve ter essa planta." 
O ministro informou que as obras de construção da usina nuclear Angra 3 já foram retomadas.  
"Levou mais de dez anos para se tomar uma decisão. A usina foi retomada, está em construção e entrará em operação em 2015." 
 
 

ENERGIA NUCLEAR II  

Nuclear: estudo sobre cadeia de suprimento tem nova  fase 
Fonte: Ambiente Energia (29/05/10) 
Por Daniella Jinkings 
 
O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) iniciaram no primeiro semestre  
deste ano a segunda fase do estudo sobre a cadeia de suprimento do programa nuclear brasileiro. Segundo a líder do estudo  
Liliane Rank, assessora do CGEE, esta etapa prevê a especificação e o dimensionamento da demanda de suprimentos, fundamentada  



na expansão prevista para o setor, além de estabelecer um diálogo entre oferta e demanda para identificar oportunidades de  
investimentos que fortaleçam a base industrial do país. Concluída no final de 2009, a primeira fase originou o relatório “Estudo da  
Cadeia de Suprimento do Programa Nuclear Brasileiro: contextualização e perspectivas do setor de produção de energia nuclear  
no Brasil”. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

La fuente de energía que vino del mar 
Fonte: La Nación (28/05/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas   
 
Las centrales hidroeléctricas constituyen nuestra mayor fuente de energía renovable en la actualidad. Estas pueden considerarse  
indirectamente centrales solares, dado que gracias a la energía del sol, el agua se evapora de los océanos y fluye por los ríos  
haciendo girar las gigantescas turbinas. Lamentablemente, la construcción del infraestructura provoca en ocasiones un impacto  
negativo sobre los ecosistemas que los rodean. Leia mais 
 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Fórum discute mudanças climáticas 
Fonte: Portal Unicamp (28/05/10) 
Por Talita Matias 
 
"A agropecuária é crucial quando se fala em mudanças climáticas”. A afirmação é do coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas  
Ambientais (Nepam) da Unicamp e professor do Instituto de Economia, Ademar Romeiro. Segundo ele é preciso sinergia entre a  
preocupação com as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. Romeiro foi um dos participantes do Fórum Permanente  
extra “Mapeando Competências de Pesquisa na Unicamp: Mudanças Climáticas Globais”, realizado na quinta-feira (27), no Centro de  
Convenções e organizado pela Pró-reitoria de Pesquisa. Leia mais 
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