
 
 

 
Campinas 08 de Novembro de 2010. (Número 741)   
 

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 

 
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. 
 
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/   
 

2º Prêmio TOP Etanol 
 
20 de Dezembro de 2010 
Mais informações: clique aqui  
 
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 
 

COMBUSTÍVEL  

Butamax lança biobutanol, um novo tipo de álcool 
combustível 
Fonte: Globo Rural (03/11/10) 
Por Luis Roberto Toledo 
 
A Butamax Advanced Biofuels, joint-venture criada com a parceria entre as empresas BP e DuPont, apresentou nesta quarta-feira 
(03/11), em Paulínia, SP, um novo combustível que será produzido no Brasil: o biobutanol, um álcool que pode ser misturado à 
gasolina em maiores concentrações que o etanol para uso em motores convencionais. “Será uma tecnologia complementar ao 
etanol”, disse Ricardo Vellutini, presidente da DuPont do Brasil. Leia mais 
 
 
P&D 

Grupo da Unicamp vai criar e implantar metodologia de 
gestão de P&D da Eletrobrás  
Fonte: Portal Unicamp (05/11/10) 
Por Luiz Sugimoto  
 
Pesquisadores da Unicamp foram chamados para desenvolver e implementar uma metodologia de gestão estratégica de tecnologia 



e inovação no gigantesco sistema Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras. O grupo de 11 pesquisadores – entre docentes, pós-
doutorandos, doutorandos, mestrandos e estagiários – do Instituto de Geociências (IG) e da Faculdade de Engenharia Mecânica 
(FEM) terão R$ 945 mil para executar o projeto em dois anos, de agosto de 2010 a agosto de 2012. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Redes eléctricas inteligentes al estilo de la Web 2 .0 
Fonte: La Nación (08/11/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
La electricidad tal como funciona en la actualidad fluye en una único sentido, es decir desde los centros de generación hacia los 
centros de consumo. Leia mais 
 
 
HIDROGÊNIO 

Economia do hidrogênio: uma introdução 
Fonte: Ambiente Energia (08/11/10)  
Por Marcelo Linardi 
 
O conceito de um novo sistema de conversão de energia chamado Célula a Combustível começa a despertar interesse cada vez 
maior na população em geral, deixando de ser um tema restrito à comunidade técnico-científica e empresarial. Este conceito vem 
sempre associado à crescente preocupação de preservação ambiental, a automóveis elétricos não poluidores e à geração 
distribuída de energia com maior eficiência. Porém, o conceito de células a combustível é bem mais abrangente, e se insere na 
chamada “economia do hidrogênio”. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e foi identificado pela primeira vez pelo 
cientista britânico Henry Cavendish, em 1776, sendo denominado de “ar inflamável”[1]. Leia mais 
 
 

BIOMASSA 



O avanço da energia gerada pela biomas sa no Brasil, balanço 
oficial 
Fonte: Portal Infoenergia (08/11/10)  

 
Informação oficial do Ministério de Minas e Energia, diz que durante este ano, foram acrescentados 4.051 MW de potência instalada 
no país. Desse total, 1.261 MW (31,15%) foram referentes a usinas térmicas a biomassa, dos quais, 665 MW foram instalados no 
Estado de São Paulo. Entre 2003 e agosto de 2010, o Brasil recebeu acréscimo de potência instalada de 28.409 MW. Isso elevou a 
potência instalada total para 110.000 MW. Dos 28.409 MW de acréscimo na potência instalada, 4.090 MW têm a biomassa como 
combustível e 2.186,5 MW dessa potência de biomassa está no estado de São Paulo, o que é suficiente para suprir a demanda de 
energia de 3,5 milhões de habitantes. Atualmente, as usinas térmicas a biomassa representam 6,6% da matriz de energia elétrica 
do Brasil. Atualmente, estão em operação um total de 377 usinas, o que representa 7.272 MW. 
 
 

 
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).  

 
 


