
 
 

 
Campinas 27 de Setembro de 2010. (Número 729)   
 

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 

 
Consulta Pública ANEEL – Geração Distribuída a partir de Fontes Renováveis de Energia 
Está aberta consulta pública ANEEL 015/2010 com o objetivo de apresentar os principais instrumentos regulatórios utilizados no Brasil e em outros 
países para incentivar a geração distribuída de pequeno porte, a partir de fontes renováveis de energia, conectada na rede de distribuição e receber 
contribuições dos agentes interessados e sociedade em geral sobre as questões que o regulador deve enfrentar para reduzir as barreiras existentes. O 
prazo limite para colaboração é 09/11/2010. Para mais informações, clique aqui.  
 
Consulta pública MMA – Avaliação Ambiental Estratégica  
Para receber sugestões e comentários, está sob consulta pública até o dia 12 de outubro de 2010, o texto preliminar das diretrizes do Ministério do Meio 
Ambiente para a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Trata-se de um instrumento com orientações para facilitar a associação da questão ambiental 



no processo de planejamento das políticas públicas dos vários setores de governo. Clique aqui para mais informações.  
 
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 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS:  
30 DE SETEMBRO DE 2010, PRÓXIMA QUINTA-FEIRA ! 
 

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 
 

PRÉ-SAL  

Pré-sal está cercado de ilusionismos, dizem especia listas em 
energia  
Fonte: Portal Exame (20/09/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Para David Zylbersztajn e Adriano Pires, discurso sobre reserva de petróleo está "politizado demais" e pouco realista. Leia mais 
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Ecologia aplicada 
Fonte: Agência FAPESP (21/09/10) 
Por Fábio de Castro  
 
As atividades humanas, de modo geral, causam interferências na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas. Para minimizar a 
degradação de recursos hídricos, do solo e do ar, é importante que profissionais de diversas áreas tenham acesso a um 
conhecimento fundamental sobre os ecossistemas naturais e antrópicos. Leia mais 
 
 
PREVISÃO 

Preço do carbono pode triplicar em 2013 
Fonte: Carbono Brasil (23/09/10) 



 
O preço das permissões de emissão de carbono na União Européia (EUAs, em inglês), devem alcançar € 40 até 2013 impulsionado 
pela recuperação no valor do gás, segundo analistas do banco suíço UBS. Leia mais 
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

Brasil pode ter megarreator nuclear para fins médic os e 
científicos em 2016 
Fonte: Folha Online (24/09/10) 
Por  Sabine Righetti  
 
Todo mundo agradece aos médicos ao receber um diagnóstico, mas ninguém agradece ao Ipen [Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares]", diz José Augusto Perrota, diretor de projetos especiais do instituto. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Tecnologia pelo meio ambiente  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (26/09/10) 
 
Grande parte dos investimentos em tecnologia feitos atualmente são voltados para tornar os produtos e serviços mais “verdes”, 
diminuindo o impacto ambiental. Com o crescimento do consumo consciente, os produtos que têm essa preocupação ganham 
destaque na sociedade e passam a ser preferidos pelos consumidores. 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).  

 
 


