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

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Pesquisador para a área de Biotecnologia, com foco em processos fermentativos 
Pré requisito: Mestrado ou doutorado completo ou em fase de conclusão na área ou em áreas correlatas; 
Inglês avançado; Profissional deve ser dinâmico, criativo e empreendedor; 
Empresa de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional de pequeno porte localizada em Campinas-SP. 
Interessados enviar currículo para o e-mail: coordenacao@ergostech.com.br 

 

Companhia de Gás de Minas Gerais abre concurso para 14 vagas 
Cargos são de nível médio e superior. Mais informações, clique aqui. 
 

Companhia de Águas e Esgotos do RJ abre concurso para 62 vagas 
Cargos são de nível médio e superior. Mais informações, clique aqui. 

 

http://www.nipeunicamp.org.br/
mailto:coordenacao@ergostech.com.br
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/04/companhia-de-gas-de-minas-gerais-abre-concurso-para-14-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/05/companhia-de-aguas-e-esgotos-do-rj-abre-concurso-para-62-vagas.html


Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

NIPEeventos  

 

III WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2012  
Perspectivas das Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, 
Direito Nuclear e Agricultura 
 
23 e 24 de Agosto de 2012 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: FEQ/Unicamp e IPEN/CNEN 
Mais informações: clique aqui 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 
 
 

WICaC 2012  

   

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://www.nipeunicamp.org.br/enumas


6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells 
 
03 a 06 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: CENEH e LH2/IFGW/Unicamp 
Mais informações: clique aqui 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 16 DE JULHO DE 2012! 
 
 

AGRENER GD 2013  
9º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural 
 
15 a 17 de Maio de 2013 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – Itajubá – MG  
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, CERPCH e IRN/Unifei 
Mais informações: clique aqui 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 2012! 
 

 

Eventos  

 

FÓRUM PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Avaliação da Sustentabilidade: Novos Desafios para a Integração das Dimensões Social, Ambiental e 

http://www.ceneh.org/wicac
http://www.nipeunicamp.org.br/agrener/


Econômica 
 

26 de Junho de 2012 
FCA – Unicamp – Limeira – SP 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 

VIII CBPE  
8º Congresso Brasileiro de Planejamento Energético  
Energia para o Século XXI: Sociedade e Desenvolvimento 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
UTFPR – Campus Curitiba – Sede Central – Curitiba – PR 
Mais informações: clique aqui 
 

http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/


 

NOTÍCIAS 
 

BIOMASSA 

Uma ‘usina’ de biomassas 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO 2012 – Nº 527 (21 a 27/05/12) 
 
A professora Katia Tannous, da Faculdade de Engenharia Química (FEQ), orienta um grupo de pesquisadores que avaliam tipos de 
biomassa disponíveis no Brasil como fontes alternativas para geração de energia. Foi com este objetivo que o físico Francisco 
Otávio Miranda Farias, professor do Centro de Estudos Superiores de Parintins, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 
abordou em sua tese de mestrado seis biomassas de diferentes regiões do país: a casca de arroz do Sul, o bagaço de cana do 
Sudeste, a fibra de coco do Nordeste, a madeira caixeta do Centro-Oeste e do Norte, o ouriço de castanha do Brasil e a madeira 
jequitibá rosa. Leia mais 
 
 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

Biocombustíveis: boletins periódicos 
Fonte: Agência Ambiente Energia (30/05/12) 
 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publica periodicamente os boletins de análise de conjuntura dos biocombustíveis. Com o 
objetivo de apresentar uma síntese dos mercados de combustíveis renováveis, os documentos abordam a evolução dos indicadores 
de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-de-açúcar, identificando os eventos mais relevantes ocorridos no 
período abrangido em cada boletim, assim como as principais tendências de curto prazo. Leia mais 
 
 

GÁS NATURAL 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/527/uma-usina-de-biomassas
http://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2012/05/biocombustiveis-boletins-periodicos/19658


Preço do gás para a indústria sobe 16,5% a partir de hoje em 
SP 
Fonte: Folha de S. Paulo (01/06/12) 
Por Agnaldo Brito 
 
Percentual para residências e veículos sai hoje; lucro da Cosan, dona da Comgás, quase triplica  
 
A Comgás, maior distribuidora de gás natural do país, terá autorização para reajustar os preços para a indústria em 16,46% a partir 
de hoje.  
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) deve publicar hoje nota técnica detalhando o 
reajuste para outros segmentos comercial, residencial e veicular- e os critérios para a escolha do índice.  
O aumento deve provocar impacto em setores industriais que usam o gás como fonte de energia. Alguns dos mais afetados devem 
ser os de cerâmica, vidro e química.  
O pedido original da Comgás era um aumento de 22% para o gás.  
O reajuste foi criticado pelo secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal. Segundo ele, a secretaria tentou acordo para 
suspender o reajuste do gás até a conclusão de uma nova rodada de negociações com a Petrobras.  
"Não fomos atendidos pela Arsesp. Agora não nos resta questionar esse reajuste."  
O aumento das tarifas era a prioridade da Cosan, que comprou a Comgás.  
LUCRO DA COSAN  
O lucro líquido da Cosan caiu quase 70%, para R$ 149,6 milhões no quarto trimestre fiscal, encerrado em 31 de março, em relação 
ao montante de R$ 480,9 milhões registrado no mesmo trimestre do ano de 2011.  
Já a receita líquida atingiu R$ 5,79 bilhões, alta de 26% em relação a igual período anterior.  
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), porém, passou de R$ 1,02 bilhão, no período de 2011, para 
R$ 367,4 milhões.  
No acumulado do ano fiscal de 2012, a Cosan teve lucro líquido de R$ 2,6 bilhões, valor quase três vezes superior aos R$ 771,6 
milhões de igual período anterior.  
A receita líquida da empresa somou R$ 24,09 bilhões no ano fiscal de 2012, aumento de 33,3% na comparação com o ano fiscal de 
2011. O Ebitda quase dobrou, passando de R$ 2,67 bilhões para R$ 5,33 bilhões em 2012.  



 

 

ENERGIA 

4 tendências no uso de energia pelas grandes empresas 
Fonte: Portal Exame (04/06/12) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Pesquisa da Ernst & Young revela preocupação crescente das companhias com a eficiência energética, aumento na utilização de 
fontes renováveis e de iniciativas de auto geração. Leia mais 
 

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). 

 

 
 

 
 

 

 

http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/4-tendencias-no-uso-de-energia-pelas-grandes-empresas

