
 
 

 
Campinas 01 de Outubro de 2010. (Número 730)   
 

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.  
 
Canadá oferece bolsas de pós-graduação 
O governo do Canadá abriu inscrições para o Programa Vanier de Bolsas de Pós-Graduação, voltado a estrangeiros interessados em realizar pesquisa 
nas áreas de ciências sociais e humanas, ciências naturais, engenharia e saúde. As inscrições para 2011 poderão ser feitas até o dia 20 de outubro. 
Nesta edição do programa são oferecidas vagas em 52 universidades canadenses. O valor da bolsa é de 50 mil dólares canadenses anuais por um 
período de até três anos. 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 
 

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 
 
As inscrições on-line para o WICaC 2010 estarão dis poníveis até 15/10!  
Garanta já sua vaga! Acesse www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/  ! 
 

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. 
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SEMINÁRIO GAS ENERGY 

Gás Natural: O Combustível do Século 
XXI 
 
20 de Outubro de 2010 
São Paulo 
21 de Outubro de 2010 
Rio de Janeiro 
Mais informações: clique aqui   

 
 



 

NOTÍCIAS 
 

CANA-DE-AÇÚCAR  

Lula inaugura 8 usinas termelétricas movidas a baga ço de 
cana 
Fonte: O Globo (27/09/10) 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou na manhã desta segunda-feira, em solenidade simultânea realizada em Barra 
Bonita, a 290 quilômetros da capital, oito usinas termelétricas movidas a biomassa de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. As 
usinas que usam o bagaço de cana para produzir energia - nos municípios de Narandiba, Mirante do Paranapanema, Queiroz, 
Iacanga, Pitangueiras, Sebastianópolis do Sul, Cosmópolis e Barra Bonita - receberam investimentos de R$ 853,61 milhões do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e terão, juntas, 543 MW de potência instalada e 194,6 MW médios de energia 
assegurada ao sistema elétrico. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Menos burocracia, mais empreendedorismo 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online (27/09/10) 
Por Marcos Buckeridge 
 
Diminuir o tempo necessário para abrir uma empresa de biotecnologia é uma medida essencial para o Brasil manter a liderança na 
pesquisa em etanol. Leia mais 
 
 
DESENVOLVIMENTO VERDE 



Desenvolvimento verde pode ser caminho para 'Brasil  
superpotência', diz diretor do Greenpeace 
Fonte: BBC Brasil (29/09/10) 
Por Rogerio Wassermann 
 
Um modelo de desenvolvimento "verde" pode ser o caminho para o Brasil se estabelecer como uma “superpotência” mundial e um 
exemplo a ser seguido, na avaliação do diretor-geral da organização ambiental Greenpeace International, Kumi Naidoo. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Flex: etanol reduz emissões de C02 
Fonte: Ambiente Energia (29/09/10) 
 
O uso de etanol na frota de veículos leves biocombustíveis evitou a emissão de 103.449.303 toneladas de gás carbônico (CO2) na 
atmosfera nos últimos sete anos, segundo o Carbonômetro,  ferramenta criada pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) 
que calcula a quantidade do poluente que deixou de ser emitida com os carros flex. Em comparação com a gasolina, o etanol emite 
90% menos gases causadores do efeito estufa, de acordo com a Unica. Leia mais 
 
 
ENERGY 

U.K. Focuses on Wind to Improve Energy Profile 
Fonte: International Herald Tribune (29/09/10) 
Por Julia Werdigier 
 
Reg Thompson, a retired computer manager, loves the view from his rear bedroom window over the beech trees and across the lush 
green fields of Norfolk in the east of England. But if E.ON, a German power company, has its way, that view would soon include five 



wind turbines about 15 times the height of his house. Leia mais 
 
 
LIVRO 

Energetic Marketing: Competitive Strategies in the Energy 
Sector 
Fonte: Synergia Editora (01/10/10) 
 
Este livro destina-se ao leitor curioso e aos profissionais com ou sem experiência no setor energético para que percebam a 
importância das transformações em curso, apresentando de forma clara e didática os principais conceitos de planejamento 
estratégico e marketing. Situa o leitor frente aos principais fatos que regulamentam, incentivam ou coíbem a plena competição no 
setor energético nacional. 
 
Contribui ainda para a discussão da aplicabilidade de técnicas e ferramentas vencedoras de planejamento e marketing em um setor 
fortemente caracterizado pela regulação e por monopólios de fato ou de direito, porém constituído por clientes mais informados e 
exigentes, que estão questionando e comparando cada vez mais a qualidade, o preço e os serviços oferecidos. 
 
 
Agora é possível obter um exemplar também em inglês:  
http://www.amazon.com/Energetic-Marketing-L%C3%BAcia-Rodrigues-Silva/dp/3639292715  
 
 



 
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).  

 
 


