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

EVENTOS

I Ciclo de Palestras sobre Iluminação na Arquitetura e no Meio
Urbano
08 e 29 de Maio de 2009
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP – Campinas – SP
Mais informações: Anexo.

ENERGIA EÓLICA II

Perspectivas, Implantação, Investimentos e Desafios para
Geração de Energia Limpa no Brasil
13 de Maio de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3513-9600

Campinas, 08 de Maio de 2009. (Número 565)



PAINEL SETORIAL INMETRO

Medição Inteligente de Energia no Brasil: desafios e
oportunidades
14 de Maio de 2009
Campus Laboratorial do Inmetro/Xerém – Duque de Caxias – RJ
Mais informações: http://www.inmetro.gov.br/noticias/verNoticia.asp?seq_noticia=2816

Medição inteligente de energia elétrica no Brasil: desafios e
oportunidades
14 de Maio de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

Workshop on the Impact of New Technologies on the
Sustainability of the Sugarcane/Bioethanol Production Cycle
14 e 15 de Maio de 2009
Campus da Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) – Campinas - SP
Mais informações: www.bioetanol.org.br/workshop3

NOTÍCIAS
COMBUSTÍVEL



Engenheiro transforma casca de castanha de caju em
combustível
Fonte: Jornal da Unicamp – Ano XXIII – Nº 427 (04 a 10/05/09)

Resíduo da atividade agrícola e industrial, a casca de castanha de caju constitui um problema ambiental na região Nordeste do país, onde o
produto é largamente utilizado. Seu despejo em aterros sanitários não é o recomendável pelo alto volume de produção, assim como a
tentativa de indústrias em fazer a queima em caldeiras também não foi bem sucedida. Neste sentido, o engenheiro Flávio Augusto Bueno
Figueiredo realizou testes de pirólise e gaseificação para avaliar a produção de combustível como alternativa viável para o material.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2009/ju427_pag08c.php#

EDITAL

ARSESP abre inscrições para Concurso Público
Fonte: ARSESP (05/05/09)

A ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado o edital de seu
primeiro concurso público com 120 vagas nos cargos de Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos (90 vagas) e
Analista de Suporte à Regulação (30 vagas).
Para se candidatar a uma vaga é necessário possuir ensino superior completo (formação variada) e experiência profissional mínima comprovada de 3 anos em assuntos
relacionados às atividades a serem desempenhadas. Os salários iniciais variam de R$ 3.600,00 (para analistas) a R$ 4.150,00 (para especialistas). A jornada de
trabalho será de 40 horas semanais, em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
As inscrições deverão ser feitas pelo site da VUNESP (www.vunesp.com.br), Fundação responsável pela organização do concurso, no período de 4 de maio até às 16
horas do dia 29 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 70 e deverá ser paga em qualquer agência bancária até o dia 29 de maio.
Mais informações: Anexo.

VAGA

Especialista em Energia e Desenvolvimento Hidroelétrico
Fonte: WWF – Brasil (07/05/09)

O WWF-Brasil está contratando um especialista em energia e desenvolvimento hidroelétrico.



Informações adicionais podem ser encontradas no site: http://www.wwf.org.br.

ANUÁRIO 2008

Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo (08/05/09)

O Setor de Divulgação do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp está disponibilizando para pesquisa e
consulta o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que traz um levantamento completo sobre os principais
temas ligados à energia.
Leia mais: O anuário está disponível no Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência Energética: a responsabilidade de cada um
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (08/05/09)

A demanda por energia elétrica não pára de crescer. Para gerá-la, paga-se um alto custo ambiental. Face a essa situação, choca perceber
quantas falhas ainda persistem em sua produção, distribuição e consumo. Constata-se, porém, que uma melhor eficiência é possível em
cada uma dessas etapas.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ITAIPU

Brasil e Paraguai deixam decisão sobre Itaipu para junho
Fonte: Folha Online (08/05/09)

Brasil e Paraguai não chegaram a um acordo sobre a questão da usina de Itaipu, anunciaram nesta sexta-feira os presidentes dos dois
países, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Lugo, em Brasília.



Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/dinheiro/ult91u562469.shtml

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.


