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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 
 

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 
 

CONSULTA  

International Gás October 2010 
Fonte: International Gás Union (IGU) (Out/10) 
 
Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, o material do International Gás October 2010, com o tema Gas’s 
role in a sustainable energy future. 
 
 
DISPOSITIVOS 

Novas regras para o mercado  
Fonte: Revista Lumière – Edição 150 – Ano 12 (Out/1 0) 
Por Luciana Freitas 
 
Portaria do Inmetro estipulará novas exigências para os dispositivos elétricos utilizados nas instalações de baixa tensão de até 1kV. 



Leia mais 
 
 
ÍNDICE 

BM&FBOVESPA e BNDES criam Índice Carbono Eficiente 
Fonte: Carbono Brasil (03/12/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
O ICO2 possui como objetivo incentivar melhores práticas de combate às mudanças climáticas e terá inicialmente uma carteira de 
42 empresas voluntárias das quais irá acompanhar o desenvolvimento de ações de redução de emissões. Leia mais 
 
 
GÁS 

Presidente Lula assina decreto de regulamentação da  Lei do 
Gás 
Fonte: Jornal da Energia (03/12/10) 
 
Governo acredita que marco regulatório vai atrair investimentos para o setor. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Os ventos nos tempos de Dilma 
Fonte: Agência Ambiente Energia (06/12/10)  
Por Marilia Bugalho Pioli 
 
A exploração da energia eólica já foi considerada inviável no Brasil. O primeiro leilão para compra deste tipo de energia, em 



dezembro de 2009, iniciou o “caminho da viabilidade” da exploração do vento, quando o preço médio do megawatt hora foi de R$ 
148,39, contra mais de R$ 200,00 em anos anteriores. Leia mais  
 
 
CARBONO 

Rumo à economia de baixo carbono 
Fonte: Matriz Limpa (06/12/10) 
 
Christophe de Gouvello, coordenador do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial, fala sobre os 
resultados dos estudos na área de energia. Assista ao vídeo 
 
 
COP-16 

Negociações do clima enfrentam atraso 
Fonte: Folha de S. Paulo (06/12/10) 
Por Claudio Angelo 
 
Ministros do Ambiente já chegaram a Cancún, mas por  enquanto só tiveram conversas informais sobre o te ma 
 
Texto que serviria de base para discussões recebeu críticas e foi deixado de lado; cúpula termina na s exta-feira 
 
O atraso nas negociações diplomáticas na primeira semana criou uma barreira para o sucesso da COP-16, a conferência do clima 
de Cancún, no México. 
Os ministros do Ambiente que se encarregarão de fechar o "pacote" de decisões da COP já chegaram à cidade, mas não puderam 
examinar um texto com uma proposta de resultado produzido pelo LCA, o grupo de se encarrega das ações de longo prazo contra a 
mudança climática. 
A proposta recebeu tantas críticas na plenária do sábado que os ministros resolveram ter apenas conversas informais durante o 
domingo. 



A negociação de verdade deve começar somente amanhã. O problema é que o resultado final precisa ser decidido na sexta-feira. 
"As negociações não começaram ainda, e isso está me preocupando", disse o negociador brasileiro Luiz Alberto Figueiredo. 
O principal nó do processo é a chamada "forma legal" do futuro acordo do clima. Até agora, nenhuma menção a um tratado 
legalmente vinculante -ou seja, que possa valer como lei doméstica nos países- foi feita. Pior ainda, as nações ricas têm deixado na 
geladeira a continuidade do Protocolo de Kyoto. 
Para os países em desenvolvimento, é crucial que Kyoto ganhe um segundo período de compromisso, no qual as metas dos países 
ricos sejam ampliadas. 
As nações que estão em Kyoto, por outro lado, querem pular fora do protocolo. O Japão já afirmou que em hipótese alguma se 
associaria com uma segunda fase. 
"Alguns países desenvolvidos mantêm posições tradicionais contra o Protocolo de Kyoto e nós temos dito que não vemos resultado 
equilibrado em Cancún se isso não se resolver", disse à Folha a negociadora venezuelana Claudia Salerno. 
Salerno protagonizou o racha final na cúpula de Copenhague, ao transmitir a posição dos países da Alba (Alternativa Bolivariana 
para as Américas) de que não aceitariam o Acordo de Copenhague, o documento final produzido pela conferência. 
"O problema é que não ouvimos até agora dos países desenvolvidos o que eles estão dispostos a cumprir. Não recebemos nenhum 
sinal de flexibilidade sobre Kyoto." 
FUTURO 
O texto do LCA, embora não vá ser usado em negociações formais, servirá para informar os ministros sobre o progresso nas 
negociações. 
ONGs consideraram que o texto traz alguns avanços. Na chamada "visão compartilhada", ou seja, o conjunto de linhas gerais para 
o combate ao aquecimento global no futuro, ele concorda em manter o aquecimento "abaixo de 2ºC" no fim do século. 
Não há, porém, menção ao chamado "buraco das gigatoneladas", ou seja, ao fato de que as metas de corte de emissões propostas 
até agora pelos países são insuficientes para cumprir os 2ºC. 
Outro tema sobre o qual se vislumbra acordo em Cancún é o chamado MRV, ou como verificar as ações de redução de emissões 
dos países em desenvolvimento. 
Uma proposta indiana prevê que todas as nações fora do Protocolo de Kyoto -inclusive os EUA- tenham um tipo de análise 
internacional da eficácia de suas ações domésticas. 
Porém, a frequência dessas análises deverá variar. Apenas os países que respondam por mais de 1% das emissões globais serão 
objeto de escrutínio frequente. 
Isso diferencia grandes emissores emergentes (como Brasil, China, Índia e México) dos países mais pobres, e atenua o temor 
destes de as análises se transformem em barreira comercial. 



"A reação tem sido positiva, dos EUA inclusive. Da China, comme ci, comme ça", disse o ministro do Meio Ambiente indiano, Jairam 
Ramesh, que chegou neste sábado a Cancún (e estranhou a ausência de Lula e Dilma Rousseff no encontro). 
 

 
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).  

 
 


