
 
 

 
Campinas 12 de Novembro de 2010. (Número 742)   
 

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 HOJE, 12 DE NOVEMBR O! 
 

   



EVENTOS  

Mudança do Clima e Competitividade na 
Indútria 
 
16 de Novembro de 2010 
Edifício Sede da FIESP – Teatro do SESI – São Paulo  – SP 
Mais informações: clique aqui  
06º Fórum de Debates Brasilianas.org: 
Novas Pesquisas Energéticas 
 
18 de Novembro de 2010 
São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui  
 

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/   
 

EEF Latam 2010  

Forum Latino Americano de Eficiência 
Energética 
 
29 de Novembro e 01 de Dezembro de 2010 
Hotel Blue Tree Morumbi – São Paulo - SP 
Mais informações: www.eeflatam.com.br   

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

ENERGIA EÓLICA  

A força dos ventos 
Fonte: Pesquisa FAPESP – Edição Impressa 177 (Nov/1 0) 
Por Dinorah Ereno 
 
Moinhos de vento de cerca de 110 metros de altura transformam em energia os ventos alísios que sopram constantemente durante 
todo o ano nas costas e no interior do Nordeste brasileiro, assegurando aos parques eólicos instalados na região uma produtividade 
bem acima da média mundial. “Os parques eólicos de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte produzem bem mais do que os 
da Europa, China ou Estados Unidos”, diz o engenheiro aeronáutico Odilon Camargo, um dos donos da empresa Camargo 
Schubert, de Curitiba, no Paraná, responsável pelo Atlas do potencial eólico do território brasileiro, lançado em 2001 pelo Ministério 
das Minas e Energia e Eletrobrás. Leia mais 
 
 
BIOENERGIA 

Futuro do setor de bioenergia requer tecnologia e i novação 
Fonte: Folha de São Paulo (05/11/10) 
Por José Carlos Grubisich   

O debate global sobre segurança energética e mudanças climáticas tem tornado o setor de bioenergia brasileiro cada dia mais 
estratégico.  
Nos últimos anos, o segmento consolidou seu potencial nacionalmente e, por sua competência, abre oportunidades no mercado 
internacional, assegurando a liderança na produção de energia limpa e renovável. Hoje, o setor passa por uma mudança em seu 
modelo de negócio, no qual as operações agroindustriais são fortemente integradas e combinam competitividade e 



sustentabilidade.  
As unidades incorporaram tecnologias agrícolas de última geração, com a total mecanização das operações e novas variedades de 
cana com alta produtividade, aliadas a inovações na área industrial, com moderna automação, alta eficiência dos processos e 
consumo otimizado de recursos naturais.  
Após dobrar de tamanho nos últimos quatro anos, o setor tem um potencial significativo de crescimento pela frente e um novo ciclo 
de investimentos deverá ser realizado pelas empresas brasileiras para acompanhar a demanda crescente no Brasil e no mundo.  
Nesse cenário, é importante que esse crescimento seja acompanhado pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 
sustentáveis que agreguem valor aos processos e produtos do segmento para garantir rentabilidade e perenidade no médio e longo 
prazos. A inovação e a tecnologia serão determinantes para o Brasil continuar liderando a dinâmica do setor de bioenergia.  
Hoje, existe um movimento internacional acelerado de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) focado em tecnologias 
de ruptura para aproveitar melhor a biomassa e criar produtos, como o plástico verde lançado recentemente pela Braskem.  
Estados Unidos e Europa, além de emergentes como China e Índia, já anunciaram a ambição de desenvolver tecnologias ligadas à 
valorização da biomassa.  
Nesse intenso ritmo de investimentos, é importante que o Brasil mobilize esforços dos setores público e privado e, por meio das 
universidades e de centros de excelência tecnológica, como o Centro de Tecnologia Canavieira e a Embrapa, defina um programa 
ambicioso de P&D.  
Os recursos financeiros disponíveis -BNDES, Finep, Fapesp- contribuirão para que o país não perca as oportunidades do uso eficaz 
e sustentável da biomassa brasileira, a mais competitiva do mundo.  
O Brasil reúne as competências técnicas e humanas, mas o que o manterá à frente será sua capacidade de inovar.  
Se o país deseja garantir a liderança no setor de energia limpa e sustentável e agregar valor à biomassa na indústria química e 
bioquímica, grandes esforços e investimentos em novas tecnologias devem ser realizados de forma contínua, ousada e estruturada.  
 
 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Viena dá exemplo em eficiência energética 
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia (10/11/10) 
 
Um total de mais de 100 medidas representam o compromisso feito por Viena em termos de eficiência energética, naquele que é 
um projeto de nove anos, com o horizonte em 2015. A capital austríaca foi a primeira cidade européia a desenhar e a implementar 



um programa urbano de eficiência energética e espera poder reduzir, daqui a cinco anos, o aumento do consumo energético dos 
estimados 12% para 7%. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Brasil va tras la energía y las materias primas de Bolivia y de 
Sudaméricat 
Fonte: Plataforma Energética (10/11/10) 
Por Mathias Luce 
 
Hace casi cinco años, luego de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia el Primero de Mayo de 2006, el periódico El 
Juguete Rabioso reveló en primera plana que Petrobras había llegado a controlar el 45,9% de las reservas probadas y probables de 
gas, el 39,5% del petróleo y las dos refinerías del país, y que este proceso se llevó a cabo a través de medios más que 
cuestionables, como por ejemplo la migración de ex gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hacia Petrobras 
Bolivia. En ese momento salía a la luz pública el descubrimiento de grandes reservas en los megacampos de San Alberto y San 
Antonio, recién adjudicados a Petrobras. Todo eso contribuyó al surgimiento de una corriente crítica que confrontó al poder 
subimperialista del capitalismo brasileño. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Brasil precisa de US$ 20 bi por ano para reduzir ga ses 
Fonte: Portal Exame (11/11/10) 
 
Atividades do setor energético precisam de investimentos de US$ 7 bi a fim de diminuir emissões para 11 milhões de toneladas 
anuais. Leia mais 
 
 



INVESTIMENTO 

Europa lança maior programa de investimento em 
tecnologias hipocarbónicas  
Fonte: Portal Ambiente (11/11/10) 
 
A Comissão Europeia lançou, esta semana, o primeiro convite à apresentação de propostas para o maior programa mundial de 
investimento em projectos de demonstração de tecnologias hipocarbónicas e energias renováveis. 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).  

 
 


