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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 

 
Chamada para seleção de alunos de graduação e pós-gradução para participação no 
programa “Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional” 
O Programa FÓRMULA tem como objetivo propiciar a estudantes de graduação e pós-graduação, indicados por instituições de ensino superior 
conveniadas, a oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, realizando cursos em renomadas universidades do exterior. Para tal, serão concedidas 
três bolsas para alunos de Graduação e uma bolsa para aluno de Pós-Graduação visando intercâmbio com universidades parceiras. Veja o Edital 
 
Programa Top UK 



Em sua 1ª Edição, o Programa de Mobilidade Internacional oferece bolsas para alunos de graduação e professores, com destino a cinco das principais 
universidades inglesas. Mais informações no site. 
 
Embrapa e Unicamp vão lançar edital para incubação de tecnologias 
A Embrapa e a Inova Unicamp vão lançar, em 14 de setembro, um edital para a incubação de várias tecnologias. O edital vai ficar disponível na internet 
nos endereços www.incamp.unicamp.br e www.sct.embrapa.br/proeta. O lançamento ocorre durante a Semana de Inovação, que será realizada de 13 a 
16 de setembro, para os empregados da Embrapa Informática Agropecuária. Leia mais 
 
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  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
Desafios e Oportunidades de Pesquisas 
 
14 e 15 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: http://foruns.bc.unicamp.br/energia/foruns_energia. php    
 

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  
 

1ª Semana de Engenharia de Energia 
 
21 a 23 de Setembro de 2010 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Universidade Federal do ABC – Santo André – SP 
Mais informações: clique aqui  
 

III CBENS 

III Congresso Brasileiro de Energia Solar 
 
21 a 24 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções de Belém – PA 
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br/   
 

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 

ENERGIA 

Pesquisa da Unicamp sugere coleta de energia do ar 
Fonte: BBC Brasil (27/08/10) 
Por Jason Palmer 
 
Pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp) dizem ter encontrado um mecanismo para coletar energia elétrica do ar úmido. 



Leia mais 
 
 
COMMODITIES 

Avanço da energia eólica afeta biomassa  
Fonte: Folha de S. Paulo (04/09/10) 
Por Tatiana Freitas 
 
Usineiros e especialista dizem que competição com c entrais eólicas é desigual devido a incentivos do g overno  
Produtores de energia eólica surpreenderam no últim o leilão; crise derrubou custos de produção, diz Ab eeólica 
 
O sucesso da energia eólica nos leilões do governo está incomodando os produtores de biomassa e provocando uma disputa entre os  
geradores desses dois segmentos. 
Para os produtores de biomassa, é desigual a competição entre a energia produzida com o vento e a resultante da queima do bagaço  
da cana-de-açúcar. 
"Só a energia eólica tem financiamento do Banco do Nordeste [BNB] de pai para filho", diz Zilmar de Souza, assessor de bioeletricidade  
da Unica (associação dos produtores de cana), lembrando que a maioria dos projetos de bioeletricidade está no Centro-Sul do país. 
Das 70 centrais eólicas contratadas nos leilões de fontes alternativas da semana passada, 55 estão no Nordeste. Só 12 projetos de  
biomassa foram selecionados. 
O preço médio da energia eólica contratada ficou em R$ 130,86 por MWh, ante R$ 144,20 da biomassa. 
Além do custo diferenciado nos financiamentos, Souza diz que incentivos fiscais para a instalação de usinas no Nordeste tornaram a  
energia eólica mais barata. O Rio Grande do Norte, por exemplo, oferece isenção de ICMS às empresas do setor. 
"Existe uma competição entre fontes diferentes que têm custos e localizações diferentes", afirma Nivalde de Castro, coordenador do  
Gesel (grupo de estudos do setor elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
Já Ricardo Simões, presidente da Abeeólica (associação brasileira de energia eólica), diz que o grande financiador desses projetos é o  
BNDES, que também apoia as usinas de cana. 
"Eventualmente há um financiamento do BNDES mais BNB, mas não vejo muita diferença no custo dos projetos nesse aspecto", afirma. 
EFEITO CRISE 
Segundo Simões, o ganho de competitividade da energia eólica no país está diretamente relacionado à crise econômica. "Na Europa, o  



setor está estagnado, e os fabricantes de equipamentos viram o Brasil como a nova fronteira no setor", diz. 
Com o aumento da oferta pelos fabricantes e a queda do dólar, o preço dos equipamentos -que representam de 70% a 80% do custo da  
energia eólica- caiu. 
Além disso, os produtores de eólica assumiram taxas de retorno menores em seus empreendimentos. "As nossas margens estão  
inferiores às de biomassa", diz Simões. 
Castro, da UFRJ, afirma que, como a maioria dos projetos de eólicas tem grandes grupos internacionais por trás, como Iberdrola e Suez,  
é mais fácil assumir margens mais apertadas em nome de preservação do mercado. 
POTENCIAL 
Estima-se que há, no campo, potencial para produção de energia elétrica equivalente a uma Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, com  
14 mil MW de capacidade. 
Mas a participação dos derivados de cana na oferta de energia pouco avançou nas últimas décadas. Passou de 13%, em 1984, para 18% 
, no ano passado, segundo dados do "Anuário de Energias Renováveis" da AgraFNP, lançado nesta semana. 
Para José Goldemberg, especialista em energia e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, faltam incentivos para a bioeletricidade. 
"O governo deveria encorajar a modernização das usinas, dando condições para o setor introduzir a energia de biomassa a preços mais  
baixos no mercado", afirma. 
Hoje, das 434 usinas de cana instaladas no Brasil, apenas 100 exportam energia elétrica para o sistema. 
 
 
ENERGIA 

Prazo para religar energia será reduzido para 24 ho ras, diz  
Aneel 
Fonte: G1 (09/09/10) 
 
Resolução aprovada nesta quinta cria novas regras para distribuidoras. 
Agora, todos os municípios terão postos de atendimento presencial. Leia mais 
 
 
BIOTECNOLOGIA 



IAC terá novo laboratório 
Fonte: Agência FAPESP (09/09/10) 
Por Alex Sander Alcântara 
 
O Instituto Agronômico de Campinas (IAC), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,  
inaugurará, no dia 14 de setembro, em Ribeirão Preto (SP), o Laboratório de Biotecnologia e a primeira câmara de fotoperíodo do  
Brasil. Além disso, serão apresentadas três novas variedades de cana-de-açúcar. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Podría importarse gas desde Chile 
Fonte: La Nación (10/09/10) 
Por Carlos Vergara  
 
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, firmó ayer junto con su par chileno de Energía, Ricardo Raineri, un amplio  
acuerdo energético de colaboración que deja abierta la posibilidad de que la Argentina pase a importar gas natural licuado de Chile tras  
varios años de haber sido su principal abastecedor. 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. 
 

 

  



 


