
 
 

 
Campinas 24 de Setembro de 2010. (Número 728)   
 

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 
 
2º Prêmio Top Etanol 
Promovido pelo Projeto Agora, que reúne empresas de diversos setores e sindicatos de produtores de etanol, o prêmio é organizado em cinco 



modalidades: trabalhos científicos, inovação tecnológica, fotografia, jornalismo e personalidades. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro. 
Mais informações 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 ! 
 

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!   
 

 



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 
 
O programa e as ementas dos minicursos do WICaC 201 0 estão disponíveis no 
website! Confiram os detalhes em: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/   
 

2º SEMINÁRIO 

Bioenergia: Desafios e Oportunidades de 
Negócios 
 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



28 de Setembro de 2010 
Auditório Prof. Dr. Paulo Ribeiro de Arruda (Engenh aria Elétrica - POLI-USP) - São 
Paulo - SP 
Mais informações: clique aqui . 
 

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 

Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
08 de Outubro e 10 de Novembro de 2010 
Sala de mestrado (novo prédio da FAET) – Campus da UFMT – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 

 
 



 

NOTÍCIAS 
 

ENTREVISTA PROFA. SILVIA AZUCENA NEBRA – PESQUISADO RA DO NIPE 

Técnica permite reúso de água de produção de etanol  e 
açúcar  
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 475 (20 a 26/09/10) 
Por Maria Alice da Cruz 
 
A água remanescente da cana-de-açúcar utilizada no processo de produção de açúcar e etanol pode ser reutilizada na própria 
usina. Principalmente no processo de produção de açúcar, em que o produto final é seco, quase toda a sobra de água pode ser 
reaproveitada. No caso da produção de etanol, em que o caldo deve ser concentrado, a situação é diferente, mas assim mesmo o 
reaproveitamento de água é possível, de acordo com a professora do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) 
Silvia Azucena Nebra de Pèrez. Um estudo orientado por ela para a dissertação “Uso de Água na Produção de Etanol de Cana-de-
Açúcar”, de Mauro Francisco Chávez-Rodríguez, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp (FEM), permitiu, a partir do 
reciclo, reduzir a captação de água para menos de 1 metro cúbico por tonelada de cana-de-açúcar, medida máxima permitida pela 
legislação para várias regiões do Estado de São Paulo. Em algumas regiões, a captação não pode ultrapassar 0,7 metro cúbico de 
água e em outras, como o Vale do Paraíba, o uso de água é proibido. Leia mais 
 
 
CO2 

Rumo a uma economia de baixo carbono 
Fonte: Carta Maior (20/09/10) 
Por Cláudia Guerreiro  
 
Em entrevista à Carta Maior, Eduardo Viola, professor de Política Ambiental Internacional da Universidade de Brasília, fala sobre as 



tendências globais envolvidas no processo de transição para uma economia de baixo carbono. "O eixo da sustentabilidade passa 
por essa transição. Para isso nós precisamos de um acordo internacional que ponha um preço ao carbono, que constrinja as 
emissões gradualmente. Isto favorecerá toda a saída da matriz energética fóssil, particularmente do carbono, em primeira instância, 
seguido do petróleo e do gás natural", diz Viola. Leia mais 
 
 
MDL 

Reunião termina sem consenso sobre EODs e HFC  
Fonte: Carbono Brasil (20/09/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
Com a integridade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em vista, reunião resolve banir projetos de biodiesel em áreas 
de turfeiras e incentivar países pouco explorados, porém adia decisão sobre HFC-23 e abre consulta sobre auditoras. Leia mais 
 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Estudo do Ipea mostra que mudanças climáticas podem  
reduzir capacidade de geração  de energia 
Fonte: Agência Brasil (22/09/10) 
Por Lourenço Canuto 
 
As mudanças climáticas poderão provocar, nas próximas décadas, impactos "alarmantes" em algumas bacias hidrográficas 
brasileiras, especialmente no Nordeste. A redução dos estoques de água até 2100 seria mais moderada na Região Norte. Mas, nas 
demais, pode haver redução da capacidade de geração de energia hidrelétrica, de 29,3% a 31,5%. Os dados são do divulgado hoje 
(22) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os impactos seriam menores no Sul e no Sudeste, mas não o suficiente 
para repor as perdas das regiões Norte e Nordeste. Leia mais 
 



 
PUBLICAÇÃO 

Hidrogênio Energético no Brasil - subsídios para po líticas de 
competitividade: 2010-2025 
Fonte: CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégic os (24/09/10) 
 
A publicação oferece, aos formuladores de políticas públicas, elementos e instrumentos que podem balizar as ações 
governamentais que estão em fase de estruturação e que tem o foco nas tecnologias do hidrogênio. 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).  

 
 


