
 
 

 
Campinas 03 de Dezembro de 2010. (Número 750)   
 

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 

 
Bolsas de Estudo Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 
Oportunidade de bolsas de estudo de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro do projeto FAPESP “The evaluation of energy 
efficiency and CO2e abatement according to different technology dissemination policies: guidelines to public policy-makers”. O projeto é coordenado pelo 
professor Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento 
Energético (NIPE), ambos da Unicamp,. Para as vagas, buscam-se candidatos formados (ou em formação) nas áreas de engenharia, economia, física ou 
matemática. Este é um projeto de 2 anos; contudo, as bolsas de doutorado são de 4 anos. Os interessados devem enviar o currículo e duas cartas de 
recomendação para jannuzzi@fem.unicamp.br, colocando no Assunto (Subject): FAPESP 08/58076-4. Mais informações sobre o projeto podem ser 
encontradas no arquivo anexo.  
 



Pós-graduação: Poli/USP abre vagas 
A Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado em Engenharia 
Mecânica. No primeiro caso, o prazo é até o dia 9 de dezembro e, no segundo, até o dia 10. Os cursos oferecidos são nas áreas de Engenharia de 
Controle e Automação Mecânica; Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos; e Engenharia Mecânica de Projeto e Fabricação. Mais informações: clique 
aqui. 
 
Programa de estágio: Suzano Papel e Celulose 
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal, com forte atuação no mercado mundial de papel e celulose de eucalipto e está com vagas 
abertas para estudantes com graduação prevista para dezembro de 2012. Mais informações: anexo. 
 
Pós-doutoramento no CTBE 
O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), localizado em Campinas (SP), está com seleção aberta de candidatos para duas 
bolsas de pós-doutoramento. Mais informações: clique aqui. 
 
Edital Interno para Seleção de Propostas para Contratação de Docentes para o 
Laboratório de Bioenergia (Labioen)/UNICAMP 
O Laboratório de Bioenergia da Unicamp está com vagas abertas para contratação de cinco docentes para desenvolverem atividades de ensino. Os 
interessados devem entrar em contato até 15 de Março de 2011 com o Departamento de Física Aplicada através do telefone (19) 3521 5343. Mais 
informações: anexo. 
 
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 ON LINE VÃO ATÉ HOJE!  
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO.  
 

EVENTOS  

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/   

 

IV Conferência Regional sobre Mudanças 
Globais: o Plano Brasileiro para um 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Futuro Sustentável 
 
04 a 07 de Abril de 2011 
Memorial da América Latina – São Paulo – SP  
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/   
 

MASTER OF SCIENCE 

Energy Engineering for an 
Environmentally Sustainable World 
 
Setembro de 2011 
Piacenza – Itália 
Mais informações:  eee-sw.piacenza@polimi.it   



 
9TH LATIN-AMERICAN CONGRESS 

Electricity Generation and Transmission 
 
06 a 09 de Novembro de 2011 
Mar del Plata – Argentina  
Mais informações: http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/   

 
 

 

NOTÍCIAS 
 

ETANOL  

O exemplo brasileiro 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online (26/11/10) 
 
Etanol de celulose pode ser a base para produção sustentável de combustível, mostra carta publicada por Carlos Henrique de Brito 
Cruz e Lee Lynd na Science. Leia mais 
 
 
CANA-DE-AÇÚCAR 

Piracicaba ganha laboratório de cana-de-açúcar 
Fonte: Agência FAPESP (01/12/10) 
 
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo inaugurou nesta segunda-feira (29/11), em Piracicaba (SP), o 
novo Laboratório de Análise Tecnológica de Cana-de-Açúcar “Dr. Paulo Rogério Palma de Oliveira” do Polo Regional Centro Sul, 



vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). Leia mais 
 
 
ETANOL 

Etanol ganhará destaque em conferências sobre o cli ma  
Fonte: Folha de S. Paulo (01/12/10) 
Por Thaís Marzola Zara   
 
O etanol continua ganhando peso na matriz energétic a mundial.  
 
Até o dia 10 de dezembro, a experiência brasileira na utilização do combustível será apresentada na Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-16) e no World Climate Summit (WCSC).  
Não há dúvidas sobre a vanguarda brasileira no tema. Segundo Marcos Jank, presidente da Unica (União da Indústria de Cana-de-
Açúcar), as emissões brasileiras de gases causadores de efeito estufa medidas em 2006 teriam sido 10% maiores não fosse a 
contribuição do setor sucroenergético. 
Aliás, segundo ele, ao longo dos 35 anos em que o biocombustível tem sido utilizado em larga escala no Brasil, evitou-se a emissão 
de mais de 600 milhões de toneladas de CO2 e foram gerados ganhos de US$ 240 bilhões em divisas que não foram utilizadas 
para comprar petróleo. 
Nas conferências, os representantes brasileiros do setor procurarão mostrar as diversas aplicações do combustível, tanto as já em 
uso no país -veículos leves e frotas de ônibus- como em fase de testes -aviões, motogeradores, máquinas e implementos agrícolas.  
Além do papel crescente do etanol na matriz energética, também se destacará o seu uso em substituição ao petróleo na produção 
de resinas e plásticos "verdes", que propiciam reduções significativas nas emissões de gases do efeito estufa. Também serão 
apresentadas pesquisas sobre a geração de eletricidade a partir do bagaço e da palha da cana. 
A matéria-prima brasileira apresenta-se como uma oportunidade interessante, ainda mais com a recente perda de interesse dos 
Estados Unidos por seu programa de etanol celulósico. Como a demanda por combustíveis renováveis deve aumentar nos 
próximos anos, o Brasil poderá se tornar um exportador relevante. Para isso, contudo, é preciso investir em infraestrutura e logística 
para o setor.  
Nesse sentido, já houve, no início de novembro, a assinatura de um termo de compromisso entre seis companhias (Petrobras, 
Camargo Corrêa, Copersucar, Cosan, OTP e Uniduto) para estabelecer uma empresa para construir e operar um sistema logístico 



para transporte e armazenagem de líquidos, com ênfase em etanol. Mais iniciativas como essa estão a caminho e, no longo prazo, 
as oportunidades no setor de cana-de-açúcar não devem ser menosprezadas.  
 
 
SEDE NOVA 

Embrapa Agroenergia com sede nova 
Fonte: Agência Ambiente Energia (02/12/10) 
 
A Embrapa Agroenergia ganhou nesta quinta-feira, 2 de dezembro, nova sede, em Brasília. Com uma área de 9.445,73 m², a 
unidade conta com quatro laboratórios temáticos (biologia energética, processamento e conversão de biomassa, tecnologias de 
coprodutos e gestão do conhecimento) e suporte de uma central de análises químicas e instrumentais, juntamente com um 
complexo de plantas-piloto. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Futuro de Quioto não deve ser resolvido na COP16 
Fonte: Carbono Brasil (02/12/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
A secretária-executiva da UNFCCC, Christiana Figueres, avisou não será possível estabelecer ainda este ano novos limites de 
emissões sob o Protocolo de Quioto e criticou a afirmação do presidente Lula de que Cancún "não vai dar em nada". Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Anuncian un nuevo hallazgo de petróleo en las Malvi nas 
Fonte: El Clarín (02/12/10) 
 



Lo dio a conocer la británica Desire Petroleum. Es en la cuenca norte del Archipiélago y aún no saben si es explotable. 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).  

 
 


