
 

 
  

 
 

Campinas, 09 de Agosto de 2010. (Número 716)  

 
 

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 
 

Gerdau abre 200 vagas de trainees 
A Gerdau abriu mais de 200 vagas para trainees distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Paraná, Bahia e Ceará. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.traineesgerdau.com.br até o dia 1º de setembro. 
 

Chamada Pública FINEP – Investimentos de R$30 milhões 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 30 milhões para apoiar a criação, adequação e capacitação de laboratórios de 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para atender às demandas dos fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Serão três linhas de 
apoio para laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e acessórios de tubulação, de produtos de segurança SIS-SIL e de qualificação e análise 



de umbilicais. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de natureza não reembolsável. 
As propostas deverão ser enviadas até o dia 08 de Setembro. Para mais informações, clique aqui.   
 
Bolsistas de Mestrado e Doutorado – SOLINOVA 
Pesquisador para atuar em projetos de pesquisa e inovação ligados a área de energia numa parceria entre a Universidade de São Paulo e a SOLINOVA, 
dedicação integral ao processo e grandes chances de incorporação à empresa. 
Os interessados devem enviar o currículo ao e-mail maldonadosolinova@gmail.com até 20 de Agosto de 2010. 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   
 

INSCRIÇÃO ON-LINE PARA O ENUMAS  
VAI ATÉ DIA 13 DE AGOSTO  

 



 

Os valores também serão alterados! 
 

As inscrições para participar tanto das palestras e sessões plenárias quanto dos minicursos, pelo site, serão aceitas somente até 
o dia 13 de agosto, próxima sexta-feira, até às 17h . Após esse período, as inscrições serão realizadas somente no dia do 
evento. Além disso, os valores também serão alterados. Para garantir os valores atuais, o pagamento também deve ser realizado 
dentro desse período. Realizar a inscrição via Internet e não efetuar o pagamento até o dia 13 não dá direito ao desconto. 
Aproveite e faça já sua inscrição. Novos minicursos também foram inseridos no site. Confira os valores, instruções para as 
inscrições e conheça os minicursos no site do Enumas. (Cristiane Bergamini - Assessora de Comunicação 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 
 

PRORROGADO PRAZO PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS!  
ENVIE SEU ARTIGO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2010 ! 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
 
 



EVENTOS  

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   
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
Desafios e Oportunidades de Pesquisas 
 
14 e 15 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Em breve, mais informações!  
 

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010  
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Prazo de submissão de artigos se encerra em 10 de A gosto. 
 

Pesquisas Atuais no USDA/ARS e 
Perspectivas da Bioenergia nos Estados 
Unidos 
 
Palestra: Robert Fireovid – Líder Nacional do Progr ama de Bioenergia do Serviço de 
Pesquisa Agrícola (ARS) do USDA 
 
12 de Agosto de 2010 - Às 10h  
Anfiteatro da Embrapa Estudos Estratégicos e Capaci tação 
Brasília – DF  
Mais informações:  daniela.collares@embrapa.br   
 

III Jornada Científica da AB3E 
 
26 de Novembro de 2010 
Mais informações: Anexo 
 
Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA SOLAR 



Água aquecida, mesmo com baixa insolação 
Fonte: Jornal da Unicamp (02 a 08/08/10) 
Por Raquel do Carmo Santos 
 
O sistema de aquecimento solar ainda enfrenta sérios desafios no país. Um deles, no entanto, acaba de ser vencido pelo engenheiro  
eletricista João Luiz Florio. Ele desenvolveu um dispositivo eletrônico de monitoração e controle que pode ser usado em todos os  
modelos residenciais de aquecedores de água por energia solar. Baseado em uma plataforma microcontrolada, o sistema funciona  
automaticamente e permite ao usuário obter água na temperatura e no tempo desejados, independentemente dos dias ensolarados.  
Além disso, também é possível obter um rendimento de até 30% a mais de água quente por meio de um processo chamado circulação  
forçada. Mas uma das principais vantagens está na economia de energia elétrica, pois evita o desperdício nos períodos de baixa  
insolação. Leia mais 
 
 

33rd IAEE 

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse So lutions 
 
Estão disponíveis as apresentações realizadas durante o 33rd IAEE’S Rio 2010 International Conference.  
Para acessá-las clique aqui. O evento foi realizado de 06 a 09 de Junho de 2010, no Rio de Janeiro – RJ. 
 
 
PETRÓLEO 

É o petróleo, estúpido! 
Fonte: Carta Maior (07/08/10) 
Por Reginaldo Nasser 
 
Um dos principais motivos pelos quais o Iraque ainda continua a ser visto como Zona de Guerra pode ser encontrado nas dezenas de  
contratos de longo prazo para exploração dos campos de petróleo por empresas estrangeiras (cerca de 60% das reservas). Tudo isso  



reforça a necessidade de maior segurança em um país que ainda está lutando para formar um governo após as disputadas eleições de 
março. Incapaz de impor uma solução militar e, muito menos, transformar o país em um modelo dos valores ocidentais a ser difundido  
para região, como se previa no início da guerra, os EUA tentam evitar uma retirada humilhante ao estilo Vietnã. O artigo é de Reginaldo  
Nasser, Professor de Relações Internacionais da PUC-SP. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Atraso em obra encarece conta de luz do brasileiro em R$1 bi 
Fonte: Estadão Online (08/08/10) 
Por Renée Pereira 
 
O consumidor brasileiro poderia economizar R$ 1 bilhão na conta de luz se as termoelétricas que abastecem o Norte do País já  
estivessem operando com o gás natural do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, inaugurado em novembro de 2009. Além do atraso no  
cronograma de conversão de algumas usinas (de óleo diesel para gás), a rede de distribuição do combustível não está pronta. Leia mais 
 
 

REGULAÇÃO 

Cobrança por medidores de água e energia continua n a  
pauta da Comissão de Infraestrutura do Senado 
Fonte: Portal Infoenergia (09/08/10) 
 
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) poderá decidir, em sua próxima reunião, sobre a responsabilidade pela instalação e  
pagamento do medidor de consumo de água e de energia elétrica. Proposta que regulamenta essa questão constou da pauta da  
reunião de quarta-feira (4), mas pedido de vista apresentado pelos senadores Serys Slhessarenko (PT-MT) e Edison Lobão (PMDB-MA)  
adiaram a decisão sobre o assunto. O projeto da Câmara (PLC 42/2010), em exame pela comissão, altera legislação vigente  
(Lei 8.987 de 1995) para determinar que os equipamentos de medição associados à tarifação do serviço serão fornecidos e  
instalados pela concessionária, às suas expensas. Favorável à proposição, a relatora, senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN), informa  



que a atribuição é deixada em aberto pela lei. O objetivo com esse projeto, explicou a senadora, é evitar que normas infralegais  
atribuam ao usuário o ônus pela implantação dos sistemas de medição, invertendo uma obrigação que deveria sempre recair sobre a  
concessionária fornecedora do serviço. A Resolução 207/2006, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é um exemplo desse  
problema, segundo Rosalba. A norma determina que produtores rurais que irrigam suas lavouras, para receberem os descontos tarifários  
previstos na legislação pelo consumo noturno, devem arcar com os custos dos medidores de energia elétrica. 
A questão também afeta condomínios antigos. De acordo com Rosalba, quando da individualização do consumo de água, os interessados  
geralmente são obrigados pelas concessionárias a arcar com os custos de aquisição e instalação dos novos medidores, inviabilizando,  
com isso, a separação do consumo em muitos desses locais. A parlamentar informa que os custos associados aos medidores são,  
em regra, cobertos pelas concessionárias e depois ressarcidos pelas tarifas pagas pelos consumidores. Apenas ocasionalmente,  
segundo a senadora, essa regra não é observada e, geralmente, no intuito de beneficiar parcelas da população menos favorecida. 
A Constituição, observa ela, permite que as tarifas sejam diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos  
do atendimento aos diversos segmentos de consumidores. Para identificar essas características e os segmentos, é preciso que os  
equipamentos de medição sejam instalados. 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


