
 
 

 
Campinas 22 de Outubro de 2010. (Número 737)   
 

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 

 
DAE de Bauru (SP) seleciona engenheiros e geólogo 
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) abriu concurso para 3 vagas de engenheiros das áreas civil e elétrica e geólogo. O salário é de R$ 
2.036,33, e a carga de trabalho é de 30 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá possuir ensino superior completo e registro no respectivo 
conselho de classe (CREA). As inscrições devem ser feitas de 4 de outubro a 5 de novembro no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70. 
 
CONCURSOS PÚBLICOS NA UNICAMP: Inscrições abertas para várias funções  
No período de 18/10 a 03/11 estarão abertas as inscrições para concurso público para algumas funções, dentre elas para engenheiro mecânico. 
As condições para inscrição e o número de vagas de cada função podem ser conferidos no Portal DGRH  (menu superior / Processos Seletivos / 
Processo Seletivo Público). 



 
EDITAL UESC Nº 173 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
Concurso Público para provimento de cargos de professor auxiliar, professor assistente e professor adjunto, nível A. 
As inscrições para o concurso serão realizadas no período de 18 de outubro de 2010 a 18 de novembro de 2010 até às 15:30h. O Edital segue anexo. 
 
PD em pesquisa sobre etanol com Bolsa da FAPESP 
O Projeto Temático "Um Processo Integrado para Produção Total de Bioetanol e Emissão Zero de CO2", apoiado pela FAPESP, tem vaga de Bolsa de 
Pós-Doutorado em simulação do processo conceitual visando a integrar as rotas de primeira, segunda e terceira gerações para produção de bioetanol, 
fazendo uso do simulador Aspen Plus e de programação em Fortran. O projeto integra o Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN). 
A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá Bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP, no valor de R$ 5.028,90 mensais e as 
inscrições vão até 30 de outubro de 2010. 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 
 

   



CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA DOS TRABALHOS 
APROVADOS!  
 

As inscrições com desconto vão até 12 de novembro de 2010! 
 

EVENTOS  

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível  
WICaC 2010 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/   
 

EXPO WICaC 2010 
Exposição de Tecnologias de Hidrogênio  
e Células a Combustível 
 
26 e 27 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
Mais informações: 
http://www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/WICaC2010 _Expo.htm   
 

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 

Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
10 de Novembro de 2010 
Sala de pós-graduação nº 01 – FAET - Campus da UFMT  – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 

Simpósio Internacional Fronteiras da 
Avaliação 
 
18 e 19 de Novembro de 2010-10-21  
Royal Palm Tower Hotel – Campinas – SP  
Mais informações: http://www.ige.unicamp.br/fronteiras/   
 

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 
 

REPRESA ECOLÓGICA  

Brasil y sus nuevas represas ecológicas 
Fonte: El Deber (03/10/10) 
Por Agustín Saavedra Weise 
 
The Wall Street Journal -en su edición española del pasado 7 de octubre- se refiere a la construcción de una “represa ecológica” 
que puede cambiar la faz del Amazonas. Básicamente, menciona a la represa “Santo Antonio”, ubicada muy cerca de Porto Velho, 
capital del estado brasileño de Rondonia.  Mediante sistemas de turbinas submarinas se generará electricidad a partir del agua que 
fluye por el río Madera. Se dice que con esta nueva tecnología no se producirán los desastres de la década de los 80 del siglo 
pasado que inundaron bosques y crearon serios problemas al medio ambiente. Este  proyecto es  el primer paso hacia la 
construcción de por lo menos 24 nuevas represas a lo largo de la cuenca amazónica por un valor de hasta 100.000 millones de 
dólares. Recordemos que Brasil ya tiene en operación más de 650 represas en todo su territorio y que el 80% de la energía  que 
utiliza el gigantesco vecino se produce a través de la utilización de recursos hídricos. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Participação de térmicas na geração de energia deve  crescer  
Fonte: Folha de S. Paulo (20/10/10) 
Por Thaís Marzola Zara 



 
Desde 2001, sempre que há um surto de crescimento um pouco mais forte, a capacidade de geração de energia elétrica logo volta 
a ser causa de preocupação. 
Isso ocorre porque, como já se viu anteriormente, a capacidade do sistema de geração e de distribuição de energia deve andar à 
frente da demanda para que não ocorram gargalos. 
A energia elétrica pode ser gerada de fontes renováveis (água, sol, vento etc.) e não renováveis (combustíveis fósseis, como 
petróleo, gás, carvão etc.). 
No Brasil, dadas as condições geológicas favoráveis, a primeira opção sempre foi a preferida. 
No ano passado, por exemplo, 93,3% de toda a energia elétrica gerada no país teve origem hidráulica, enquanto 3,7% foram 
gerados por usinas térmicas convencionais, 2,9% por usinas termonucleares e 0,2% por fontes eólicas. 
É assim que, no Brasil, as preocupações com o mercado de petróleo e combustíveis fósseis focam-se majoritariamente em seu 
papel nos transportes e nos fretes, enquanto em outros países a dependência do combustível para outros fins é muito maior. 
Contudo, conforme o país cresce, fica mais complexa a exploração da energia hidrelétrica, porque ela começa a exigir um 
comprometimento ambiental cada vez maior (os rios com melhor topografia para fins de geração de energia já foram utilizados), 
prolongando o tempo de implantação dos projetos e, muitas vezes, reduzindo a capacidade final de geração. 
É por isso que, desde 2001, o Brasil vem investindo em fontes alternativas de geração de energia elétrica, especialmente a térmica. 
Atualmente, há no país a energia térmica gerada com base no gás e no óleo. A primeira é mais cara do que a hidrelétrica, mas mais 
barata do que a segunda, de caráter mais emergencial. 
Em 2010, como os reservatórios estão em níveis mais baixos do que os de 2009, já há um uso mais intensivo da energia térmica: 
até setembro, 6,7% da energia produzida veio dessa fonte. 
Caso as chuvas no Nordeste demorem mais a voltar, devido ao fenômeno climático "La Niña", o uso dessa fonte de energia deve se 
intensificar ainda mais, com possibilidade de ativação das térmicas a óleo. 
Infere-se, assim, que a tendência para o futuro próximo é de maior participação da energia térmica na matriz de energia elétrica, 
especialmente em momentos cujo clima não seja favorável. 
Embora o risco de novo apagão seja reduzido devido a essas fontes alternativas, seu uso deve elevar o preço da energia. 
 
 
ENERGIA 

Energia e transporte: emissões, dependência ou mobi lidade? 



Qual é o problema? 
Fonte: Ambiente Energia (19/10/10) 
Por  Por Helder Queiroz - Professor Adjunto no Instituto  de Economia (IE) da UFRJ e é membro do Grupo de Ec onomia da 
Energia do IE/UFRJ  
 
Tal como mencionamos num artigo de março de 2010, as políticas energéticas em diferentes países e as estratégias das empresas 
de energia estão sendo progressivamente reorientadas, a fim de atingir, no longo prazo, padrões de produção e uso de energia que 
levem em consideração as novas condições de contorno do setor de energia. Surge como principal vetor deste processo de 
transição o componente tecnológico. Neste sentido, abre-se hoje um leque importante de novas possibilidades tecnológicas que 
envolvem novas fontes de energia e novos equipamentos. É possível citar como ilustrações exemplares dessa tendência na 
geração de energia elétrica com: i) o papel esperado de uma contribuição crescente de fontes renováveis; ii) a incorporação de 
novas tecnologias  em programas de eficiência energética e iii) as transformações esperadas no setor de transporte automotivo. 
Leia mais 
 
 
ETANOL 

Etanol deve ficar cada vez mais caro no Brasil 
Fonte: Estadão Online (19/10/10) 
 
Os tempos do etanol barato devem ficar cada vez mais distantes do consumidor. Ao contrário dos últimos anos, em que o preço 
poderia variar até 100% entre a safra e a entressafra, a expectativa para os próximos 12 meses é de preços em níveis elevados, 
independentemente do período. Só nas últimas quatro semanas o preço médio do etanol subiu 10% no Estado de São Paulo e 
6,1% no País, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Até o fim do ano, o custo do 
combustível na bomba deve subir ainda mais e permanecer alto por todo o primeiro trimestre. Leia mais 
 
 
HÍBRIDO 



SP vai testar ônibus híbrido com motor elétrico e a  Diesel 
Fonte: G1 (19/10/10) 
Por Juliana Cardilli 
 
Veículo ficará 15 dias em operação a partir desta semana. 
Idéia é usá-lo para substituir os atuais ônibus em operação. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Mudanças climáticas e energia 
Fonte: Agência FAPESP (22/10/10) 
Por Fábio Reynol 
 
Garantir serviços de energia à população mundial em crescimento, levar energia por vias modernas a bilhões de pessoas e garantir 
um custo viável desses serviços estão entre os maiores desafios a serem encarados pelo setor energético mundial, segundo 
Thomas Johansson, professor da Universidade Lund, na Suécia. 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).  

 
 


