
 
 

 
Campinas 03 de Novembro de 2010. (Número 739)   
 

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$2.036,33, e a carga de trabalho é de 30 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá possuir ensino superior completo e registro no 
respectivo conselho de classe (CREA). As inscrições devem ser feitas até 5 de novembro no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 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 até 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. 
 
FAPESP e FAPERJ lançam chamada sobre mudanças climáticas 
A FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançam chamada de propostas para seleção de projetos de 
pesquisa cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas de pesquisa ligadas às mudanças climáticas globais. As propostas 
deverão ser encaminhadas até 4 de fevereiro de 2011. Mais informações sobre a chamada: 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  

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. 
 

2º Seminário Veículos Elétricos & Rede 
Elétrica 
 



18 de Novembro de 2010 
Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: http://ver2010.inee.org.br/  
 

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 próximo 4 anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: http://ab3e.org.br/agenda2010/   
 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 



Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina  
Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

 
 

 

NOTÍCIAS 
 

CANA-DE-AÇÚCAR  

Cana-de-açúcar sob controle 
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 176 - Outu bro 2010  
 
Um equipamento instalado no Centro de Cana do Instituto Agronômico (IAC) em Ribeirão Preto (SP) permitirá reproduzir em terras 
paulistas o clima baiano, com ganhos na produção canavieira. A câmara de fotoperíodo automatizada, desenvolvida como parte do 
Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (Bioen), permite manter as plantas em temperaturas que não ultrapassam a faixa 
de 21 a 32 graus Celsius, condição ideal para a indução de floração da cana-de-açúcar. A partir das flores, extrai-se o pólen 
utilizado no cruzamento de materiais destinados à obtenção de novas variedades mais produtivas. “Já existem equipamentos 
semelhantes na Austrália e na África do Sul”, diz o pesquisador Maximiliano Salles Scarpari, do Centro de Cana, que participou do 
desenvolvimento da câmara brasileira. “Aproveitamos a tecnologia brasileira em automação de usinas e adaptamos para a câmara 
de fotoperíodo, que poderá fazer cruzamentos de variedades que florescem em diferentes épocas do ano.” Em setembro, o IAC 
lançou três novas variedades de cana mais produtivas e com maior teor de sacarose, após avaliação nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Tocantins. 
 
 



P&D 

Evento mostra estado da arte da P&D em hidrogênio e  
células a combustível 
Fonte: Portal Unicamp (26/10/10) 
Por Luis Sugimoto 
 
Estão em debate na Unicamp as tendências em geração, armazenamento, infraestrutura de produção e distribuição de hidrogênio 
para fins energéticos, e as tecnologias de produção e aplicação de células a combustível. O 5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível (WiCaC), que ocorre de terça (26) a sexta-feira no Centro de Convenções, visa apresentar o 
estado da arte de P&D e de mercado nestas áreas, trazendo pesquisadores brasileiros altamente especializados, além de nove 
palestrantes vindos dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e Argentina. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Folhas artificiais 
Fonte: Agência FAPESP (26/10/10) 
Por Fábio de Castro 
 
A melhor solução para os problemas globais de produção de energia já foi desenvolvida, é muito eficiente e vem sendo utilizada há 
mais de 2 bilhões de anos: a fotossíntese. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Brasil terá 161 fazendas eólicas até 2013 
Fonte: Exame (31/10/10) 
 



País quer ter, em 2020, ao menos 20% de toda sua energia gerada vinda de eólicas. Leia mais 
 
 
ENERGIA SOLAR 

Solar: preço em queda livre 
Fonte: Agência Ambiente Energia (03/11/10) 
 
Um estudo da European Photovoltaic Industry Association (EPIA) e do Greenpeace projeta uma queda de 60% no custo da energia 
solar fotovoltaica. Segundo o levantamento, nos últimos dois anos o preço desta solução energética caiu 40%. Além do custo, a 
alternativa ganha pontos no quesito eficiência dos módulos, que tem uma variação média entre 15% e 19%. Num cenário de 10 
anos, o estudo aponta um aumento de eficiência da ordem de 30%, o que ajudará a reduzir o preço da energia solar fotovoltaica. 
De acordo com a projeção feita pelo estudo, a base instalada de energia solar fotovoltaica fechará o ano com 30 GW. Na Europa, 
esta alternativa, em 2009, ficou em terceiro lugar, atrás da energia eólica e da geração térmica a gás. O estudo informa que a 
tecnologia fotovoltaica já é utilizada por mais de 50 governos nacionais ou regionais em todo o mundo. Revela ainda que mais de 
mil empresas estão produzindo silício cristalino e 160 trabalhando com tecnologias de película fina. Veja a íntegra do estudo 
 
 
PRÊMIO 

Prêmio de Ciência de Trieste Ernesto Illy consagra estudo 
brasileiro  
Fonte: ADS Assessoria de Comunicações (03/10/10) 
 
José Goldemberg, reconhecido especialista em energia, que ajudou a lançar as fundações científicas para o programa brasileiro de 
biocombustíveis, é o vencedor do Prêmio de Ciência de Trieste Ernesto Illy. Goldemberg recebeu o prêmio, nesta terça-feira, em 
Hyderabad (Índia), das mãos do primeiro-ministro indiano Manmohan Singh. 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).  

 
 


