
 

 
  

 
 

Campinas, 23 de Agosto de 2010. (Número 719)  

 
 

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 

 
Vaga para engenheiro de Processos e Projetos Senior 
Empresa de grande porte, situada no interior de São Paulo, busca profissional com Formação Superior em Engenharia Química ou de Alimentos.  
Mais informações, veja anexo. 
 
Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de Julho de 2010 
Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber complementação financeira, proveniente de 
outras fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e 
tecnológica.  



Leia a portaria aqui. 
 
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. 
 

FAPESP e Braskem/Ideom lançam chamada 
A FAPESP e a Braskem/Ideom lançam nova chamada de propostas de pesquisa a serem desenvolvidas por pesquisadores de instituições de ensino 
superior e de pesquisa no Estado de São Paulo. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro de 2010. 
Mais informações sobre a chamada, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

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!  
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      
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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 prazo para submissão de artigos se encerra hoje !  
Os descontos de 30% para as inscrições se encerram em 30/08. 
 

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 

PCH 

Pequenas centrais, grandes dilemas 
Fonte: GTD Energia Elétrica – Ano 6 – Ed.37 (Mai-Ju n/10) 
Por Bruno de Oliveira 
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Passada a crise internacional que afetou a economia brasileira e afugentou novos investimento no setor de energia elétrica, o mercado  
de pequenas centrais hidrelétricas volta a se aquecer. No entanto, não fossem velhos dilemas enfrentados pelo setor, o crescimento  
poderia ser ainda maior. Leia mais 
 
 
ILUMINAÇÃO 

Automatizar para economizar 
Fonte: Revista Lumière – Ano 12 - Edição 147 (Jul/1 0) 
Por Luciana Freitas 
 
Antes considerada apenas um luxo, a automação de iluminação hoje se tornou grande aliada da economia de energia e contribui  
de forma significativa para o aumento da vida útil dos equipamentos. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Sem desperdício 
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 174 (Ago/1 0) 
Por Evanildo da Silveira  
 
Todos os anos, entre as hidrelétricas e o consumidor final, nada menos de 18% – ou 80 mil Gigawatts-hora (GWh) – da energia elétrica  
produzida no país se perde no emaranhado de fios, transformadores, ramais de ligações e medidores que compõem as redes de  
transmissão. São R$ 20 bilhões de prejuízo para as empresas do setor. Com o objetivo de descobrir os ralos por onde essa energia se 
esvai, o professor Antonio Padilha Feltrin, do Departamento de Engenharia Elétrica do campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual  
Paulista (Unesp), no interior paulista, desenvolveu, com apoio da FAPESP, um sistema que analisa as perdas elétricas. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 



Brasil investirá R$ 200 mi em 2011 contra aquecimen to 
Fonte: Folha Online (19/08/10) 
 
O governo federal investirá no próximo ano R$ 200 milhões para combater a mudança climática e reverter os efeitos do aquecimento 
global no país, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Leia mais  
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Construções sustentáveis ganham mercado no Brasil 
Fonte: Portal Exame (20/08/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Em um ano, número de empreendimentos em busca de certificação ambiental cresceu 75%. Leia mais 
 
 
ENERGIA LIMPA 

França lança pacote de €1,35 bi para energias limpa s 
Fonte: Carbono Brasil (20/08/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Governo francês divulga programa de subsídios e empréstimos para o desenvolvimento de tecnologias verdes, como a captura e  
armazenagem de carbono e biocombustíveis, com a promessa de que €190 milhões serão liberados ainda em 2010. 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. 
 

 

  
 


