
 
 

 
Campinas 13 de Outubro de 2010. (Número 733)   
 

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 

 
Especialista em Regulação Econômica 
Local de Trabalho: Rio de Janeiro - RJ 
Pré requisitos: microeconomia - estudos de tarifação, vivência em regulação econômica, estudos financeiros na área de energia, econometria, 
indicadores financeiros e estatísticas do segmento de energia, indicadores e estudos de tarifas, bons conhecimentos da área regulatória. Desejável 
formação em Economia e especialização diferenciada. 
Mais informações: Kareen Mattos (21) 3534-5100 
 
Vagas para C&T+I 
Até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) receberá inscrições para o processo de seleção para 



duas vagas para profissionais com especialização técnica, uma com mestrado e outra com doutorado, com experiência na área de ciência, tecnologia e 
inovação. Veja o edital 
 
FAPESP e CNRS lançam nova chamada  
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) lançam chamada para seleção de propostas de intercâmbio de pesquisadores entre o 
Estado de São Paulo e a França no biênio 2011-2012, no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. A Chamada FAPESP 13/2010 
está aberta a propostas em todas as áreas de conhecimento científico e tecnológico. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro e devem 
ser apresentadas simultaneamente pelo pesquisador do Estado de São Paulo à FAPESP e pelo seu colaborador da França ao CNRS. 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/  ! 
 

Energy for sustainable development for 
the 21st century 
 
13 de Outubro de 2010 
São Paulo – SP 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Mais informações:  ineshita@usp.br  ou (11) 3091-1685, com Inês Iwashita  
 

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos Próximos 4 Anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: http://ab3e.org.br/agenda2010/   

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

TECNOLOGIA  

Laboratório de Hidrogênio da Unicamp e CENEH realiz am 
primeira exposição de tecnologias de hidrogênio e c élulas a 
combustível 
Fonte: Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio - CENEH (13/10/10) 
 
Em 26 e 27 de outubro de 2010, será realizada a primeira Exposição de Tecnologias de Hidrogênio e Células a Combustível – Expo 
WICaC. A Exposição, que acontecerá em paralelo ao 5º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a Combustível – 
WICaC 2010,  contará com a presença das principais empresas do setor no Brasil, expondo seus produtos, serviços e tecnologias. 
 
A Expo WICaC 2010 conta principalmente com o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entidade ligada 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que foi instituída em dezembro de 2004 com a missão de 
promover a execução da Política Industrial do Brasil, em consonância com as políticas de Comércio Exterior e de Ciência e 
Tecnologia (Lei 11.080). 
 
A Exposição, que terá acesso livre do público do WICaC 2010, é uma realização do Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física 
‘Gleb Wataghin’ da Unicamp e do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio (CENEH). 
 
Para mais informações, clique aqui.  
 
 
ETANOL 



Livro organizado por docente da Unicamp traça panor ama da 
cadeia produtiva do etanol 
Fonte: Portal Unicamp (08/10/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
Os mais diversos aspectos relacionados à cadeia produtiva do etanol no Brasil são tratados de forma aprofundada no livro 
Sugarcane Bioethanol – R&D for Productivity and Sustainability, organizado pelo professor Luís Augusto Barbosa Cortez, da 
Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp. A obra, que conta com 76 capítulos e reúne 139 autores, a maioria 
brasileiros, acaba de ser lançada pela editora Blucher. De acordo com Cortez, até onde se sabe, a publicação é a única do gênero 
que aborda o assunto sob a perspectiva da pesquisa e do desenvolvimento (P&D). Leia mais 
 
 
ENERGIA 

AIE: políticas nacionais são obstáculo à economia e nergética  
Fonte: Portal Exame (11/10/10) 
 
Segundo a agência, se suas diretrizes fossem seguidas integralmente, 8,2 bilhões de toneladas de carbono deixariam de ser 
emitidas até 2030. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Ahora Google se suma al negocio de la energía eólic a 
Fonte: El Clarín (12/10/10) 
 
Compró un 37,5% de las acciones de un parque de la costa atlántica de EE.UU. La inversión total será de US$5.000 millones.  
Leia mais 



 
 
ENERGIA LIMPA 

Biom assa: mais um passo para gaseificação 
Fonte: Ambiente Energia (13/10/10) 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) tem um projeto que prevê a construção, em Piracicaba (SP), de uma 
usina para desenvolver a tecnologia de gaseificação, técnica aplicada na conversão da biomassa em combustível. Com valor 
estimado em R$ 110 milhões, a previsão é que o projeto seja construído num prazo de cinco anos. A gaseificação da biomassa é 
vista como uma solução para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e garantir a produção de energia limpa. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

EUA anunciam fim de moratória à exploração de petró leo no 
oceano 
Fonte: Estadão Online (13/10/10) 
 
Ambiente. Decisão acontece seis meses após explosão de plataforma da BP que provocou vazamento de mais de 600 milhões de 
litros de óleo na costa da Louisiana, Alabama, Mississippi, Texas e Flórida; acidente foi considerado maior desastre ambiental do 
país. 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).  

 
 


