
 

 
  

 
 

Campinas, 06 de Agosto de 2010. (Número 715)  

 
 

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 MCT/FINEP/AT – Cooperação ICTs e Empresas – PRÉ-SAL 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 100 milhões, não reembolsáveis, para projetos conjuntos entre empresas e 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para o desenvolvimento de projetos visando a solução de desafios tecnológicos no cenário do pré-
sal. O Guia de Preenchimento / Carta de Manifestação de interesse deverá ser encaminhado à Finep até o dia 08 de Agosto de 2010. Veja o Edital. 



 

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 
 

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   
 

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

III Jornada Científica da AB3E 
 
26 de Novembro de 2010 
Mais informações: Anexo 
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – 
Buenos Aires – Argentina  
Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

33rd IAEE 

The Future of Energy: Global 
Challenges, Diverse Solutions 
 
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. 
 

 

NOTÍCIAS 



ENTREVISTA 

Investimentos mundiais em energias renováveis não e stão sendo feitos 
nos volumes que deveriam  
Fonte: Correio Braziliense (26/07/10) 
Por Fernando Braga 
 
O presidente da Novozymes, empresa dinamarquesa de desenvolvimento de biotecnologia, Steen Riisgaard esteve no Brasil na última semana para 
promover o uso de fontes renováveis e projetos de bioenergia no país. Em entrevista ao Correio, ele elogiou o desenvolvimento da indústria nacional de 
biodisel e defendeu novas formas para se aproveitar a biomassa produzida no país. Segundo estudos conduzidos pela companhia, a conversão de 
biomassa em combustíveis, energia e produtos químicos, tem o potencial de contribuir com mais de US$ 230 bilhões para a economia mundial até 2020. 
“O Brasil conta com oportunidades enormes que vêm da agricultura. Por isso acredito que o país será extremamente beneficiado pelas m
estão por vir”, declarou. O executivo também defendeu o uso inteligente da cana-de-açúcar para promover uma nova mudança na sociedade brasileira 
que pode atingir muito mais do que a indústria de carros movidos a biocombustível. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Quase lá  
Fonte: Ciência Hoje (02/08/10) 
Por Isabela Fraga 
 
Pesquisa para aprimorar a produção do etanol de segunda geração – feito a partir da biomassa de vegetais – teve avanços. Mas o  
que falta para o Brasil alcançar um patamar industrial? Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Equador aceita acordo para não explorar petróleo 



Fonte: Carbono Brasil (04/08/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Numa iniciativa que já está sendo chamada de histórica, as Nações Unidas e o governo equatoriano fecharam um tratado pelo  
qual o país receberá US$ 3,6 bilhões em troca de deixar intacta uma área de proteção ambiental na Amazônia. Leia mais 
 
 
BIODIGESTORES 

Ferramenta dimensiona biodigestores para uso em pro priedades rurais
Fonte: Portal UNICAMP (04/08/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
Um software capaz de ajudar o produtor rural a tomar a decisão de instalar ou não um biodigestor [equipamento que transforma biomassa em biogás] em 
sua propriedade foi apresentado na manhã desta quarta-feira (4) durante o workshop “Como dimensionar biodigestores para geração de energia a partir 
de resíduos animais”, realizado no auditório da Diretoria Geral da Administração (DGA) da Unicamp. De acordo com um dos desenvolvedores do 
programa de computador, Aurélio Souza, a ferramenta deverá estar disponível para ser baixada gratuitamente pela internet pelos criadores de gado 
(leiteiro e de corte) e suinocultores nas próximas semanas. O evento foi organizado pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa (Cenbio), instalado 
no Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) da USP. Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Biocombustíveis num planeta ameaçado:  
o instável protagonismo brasileiro 
Fonte: Carta Capital (05/08/10)  
Por Antonio Donato Nobre  
 
Enquanto o mundo desenvolvido move-se a passos de tartaruga, resistindo e empurrando para o futuro distante as necessárias  



mudanças em seus portfólios de emissões, o Brasil tem um trunfo significativo: é o primeiro e único Pais do mundo que terá mais de  
50% de sua frota de veículos queimando combustíveis renováveis já no inicio do novo período do acordo climático (a partir 2012 quando  
termina Kyoto). Sabemos que este protagonismo verde não surgiu de preocupações climáticas, não obstante ele nos coloca agora  
em posição menos desconfortável. Sorte do acaso ou motivo para ufanismo? Os motores flex são certamente uma solução criativa e  
barata que permitiu a consolidação do etanol como combustível viável apesar da natureza oscilante da sua produção em safras.  
E a indisputável eficiência na produção Brasileira de etanol de cana soma-se como argumento tentador para nos vermos seguros no  
pódio dos vencedores. Mas será que este ciclo vai durar e consolidar o Brasil como uma Arábia Saudita verde dos combustíveis  
renováveis? Leia mais 
 
 
USINA 

Camargo Corrêa e Odebrecht perto de Belo Monte 
Fonte: Época (06/08/10) 
 
Depois de desistirem de participar do leilão da Hidrelétrica de Belo Monte, empresas estão bem próximas de fechar participação no  
consórcio construtor da usina. 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). Obrigado. 
 

 

  
 


