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CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Começaram dia 14/09/09, as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.
Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

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: http://www.ibp.org.br:80/divulga_evento/ibp_IAEE_2010/chtrab_iaee_2010.html
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O EVENTO
Um congresso internacional sobre energia no Brasil faz dele um fórum privilegiado para analisar o cenário atual da energia mundial. A
América Latina e o Brasil têm sido palco para importantes mudanças políticas e tecnológicas no ramo da indústria energética.
O Brasil, especialmente, devido ao dinamismo com que têm ocorrido importantes transformações na indústria de biocombustíveis e
petróleo. Além disso, novas políticas energéticas na América Latina levaram a uma reversão no processo da desregulamentação de
mercados em muitos países. Esses aspectos levantam questões importantes de debate para economistas de energia.

O Rio de Janeiro – considerado por muitos a capital energética do Brasil – será o espaço ideal para profissionais da academia, setor
privado e governo debater soluções para as os desafios globais comuns em um futuro incerto na energia. O foco do congresso está em
discutir mudanças possíveis nas políticas econômicas, tecnológicas e de mercado, prestando atenção à diversidade de soluções
atualmente disponíveis.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos online até o dia 15 de janeiro de 2010 através do site www.ab3e.org.br/rio2010, no formato
MS Word (o formato PDF não será aceito), usando o modelo oferecido. Ao contrário de outros eventos da IAEE, não é necessário enviar
o CV juntamente com o resumo. O comitê de seleção fará uma análise dos resumos sem conhecer o nome dos autores. A aceitação
dos trabalhos será baseada somente no resumo de no máximo duas páginas, contendo (1) breve introdução, (2) métodos, (3) resultados,
(4) conclusões e (5) referências bibliográficas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados em organizar sessões paralelas devem propor o tópico e possíveis palestrantes para o prof. Arnaldo C. S. Walter através
do e-mail rio2010@ab3e.org.br.

Situações de Risco e Desastres: Condicionantes Físicos e
Sociais e Perspectivas de Enfrentamento
06 de Outubro de 2009
Centro de convenções da Unicamp – Campinas - SP
Mais informações: Claudia Maria Pereira da Silva - claudia_atento@yahoo.com.br



VE2009

6º Seminário e Exposição de Veículos Elétricos - 1º Workshop de
Tecnologias de Veículos Elétricos
09 a 11 de Novembro 2009
Espaço CPFL Cultura – Campinas – SP
Mais informações: http://www.ve.org.br/

NOTÍCIAS
BIODIESEL

Biodiesel do galinheiro
Fonte: Revista Pequisa FAPESP – Edição Impressa 163 (Set/09)

Resíduos da criação de galinhas, como as penas, podem ser usados para produzir biodiesel de baixo custo e boa qualidade, de acordo com
um estudo realizado na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Os pesquisadores ferveram as vísceras e resíduos de galinhas, que



contêm 11% de gordura e são usados como alimento ou fertilizante, por causa do alto teor de nitrogênio. Extraíram a gordura em água
fervente e a converteram em biodiesel usando hidróxido de potássio e metanol. Esse processo produz biodiesel de boa qualidade,
comparável a equivalentes de soja e óleo de palma, de acordo com um artigo publicado em julho na revista Journal of Agricultural and Food
Chemistry. A meta é atingir um custo de produção de US$ 0,20 por litro, abaixo do biodiesel de soja, que custa de US$ 1,8 a US$ 2,1 por
litro. A estimativa é que esse método possa gerar de 500 milhões a 750 milhões de litros de biodiesel nos Estados Unidos e 2 bilhões
mundialmente.

EDITAL
Edital de Credenciamento para análise de projetos de P&D
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (21/09/09)

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL lançou edital de credenciamento para prestação de suporte às atividades da
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética - SPE.
Leia mais: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Licitacoes_administrativas/Documentos/EDITAL_SPE_2009.pdf

BIODIESEL
Grandes cerealeras podrían ampliar su negocio de biodiésel
Fonte: Revista Apertura (22/09/09)

Las grandes procesadoras de granos podrán vender hasta 600.000 toneladas anuales del combustible renovable en el país. La condición:
que se concrete la autorización que están negociando con el Gobierno para proveer desde el 2010 al mercado doméstico.
Leia mais: http://www.apertura.com/notas/204711-grandes-cerealeras-podrian-ampliar-su-negocio-biodiesel

ESPECIAL

Energia para o futuro
Fonte: National Geographic (25/09/09)

As novas fontes para o século 21.
Biocombustível no Brasil.



Como conter o aquecimento global.
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/especiais/energia/sumario.shtml

ENERGIA EÓLICA

Os custos da energia eólica brasileira
Fonte: Canal Energia (25/09/09)

Não se pode ignorar o eventual impacto que a contratação de grandes montantes pode ocasionar no nível tarifário brasileiro, conflitante com
a modicidade tarifária.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Entrevistas.asp?id=73924

ENERGIA

Saiba quais os benefícios fiscais dos painéis solares
Por Raquel Carvalho
Fonte: SAPO (25/09/09)

Ao comprar painéis solares, o Estado comparticipa com cerca de 1.700 euros. Uma iniciativa incluída na linha Solar Térmico 2009, lançada
pelo Executivo de José Sócrates.
Leia mais: http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-quais-os-beneficios-fiscais-dos-paineis-solares_70437.html

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.


