
 
 

 
Campinas 10 de Dezembro de 2010. (Número 752)   
 

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. 
 
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. 
 
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 
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 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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 
 

AGRENER GD 2010 

NIPE/Unicamp realiza evento sobre energia no meio r ural 
Fonte: Assessoria de Comunicação AGRENER GD 2010 (1 0/12/10) 
Por Cristiane Peres Bergamini Marques 
 
Acontece na Unicamp, nos dias 13, 14 e 15 deste mês, o 8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio 
Rural – AGRENER GD 2010. Em sua oitava edição, o evento, que já é uma tradição no segmento, além de palestras, sessões 
técnicas e mesas redondas, vai ter ainda uma visita ao CTBE – Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. 
Nessa edição, o evento adota como tema central A Expansão da Produção de Biocombustíveis na região Centro-Oeste do Brasil. 
Além disso, geração distribuída, planejamento energético, fontes renováveis de energia, desenvolvimento sustentável, meio 
ambiente, conservação de energia e eficiência energética também serão destaques. 
O AGRENER 2010 tem como objetivo reunir especialistas nacionais e internacionais para apresentar suas propostas e debater 
questões técnicas e políticas relacionadas à produção sustentável de biocombustíveis para o desenvolvimento econômico e social 
brasileiro. Entre os convidados estão o Diretor do CTBE, Dr. Marco Aurélio Pinheiro Lima, que vai realizar uma palestra sobre “A 
Expansão da Produção Sustentável de Biocombustíveis para o Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil”, João Carlos 
Meirelles – Presidente do Grupo Cluster de Bioenergia, José Manuel Páez Borrallo – Universidad Politécnica de Madrid, os 
Coordenadores do Programa Luz para Todos de São Paulo e da Região Norte e Cícero Bley Junior - Superintendente de Energias 
Renováveis da Itaipu e Coordenador do Observatório de Energias Renováveis para América Latina e Caribe, entre outros. 
O evento será realizado no Centro de Convenções da Unicamp. A programação e informações sobre as inscrições e edições 
anteriores do AGRENER GD estão em www.nipeunicamp.org.br/agrener.  
 
 

LEI DE ARBORIZAÇÃO URBANA  



Lei Nº 11.571 de 17 de Junho de 2003  
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas (17/06/03) 
 
Disciplina o plantio, o replantio, a poda, a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana e dá outras providências. 
Veja a lei 
 
 
ENTREVISTA  

Para o Brasil continuar mantendo sua liderança no s etor de 
bioenergia, tem que realizar um grande esforço no 
desenvolvimento de tecnologia para esta área 
Fonte: INFOENERGIA (22/11/10) 
 
O presidente da ETH Bioenergia, José Carlos Grubisich, entende que 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. A questão da inovação tecnológica é considerada como 
importantissima pára o desenvolvimento do setor de bioenergia no País, explicou o executivo em entrevista exclusiva para o 
INFOENERGIA. Leia mais 
 
 
INTEGRAÇÃO 

Promulgado decreto sobre integração energética no 
Mercosul 
Fonte: Agência CanalEnergia ( 03/12/10)  



 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou o acordo-quadro (decreto 7.377/2010) sobre complementação energética regional 
entre os países do Mercosul e estados associados, que havia sido celebrado em dezembro de 2005, no Uruguai. O objetivo é 
contribuir para a integração e segurança energética regional e para o desenvolvimento econômico e social sustentável dos 
países. O presente acordo possui duração indefinida e entrará em vigor em um prazo de 30 dias a partir da data em que a 
secretaria geral da ALADI (Associação Latino-americana de Integração) comunicar aos países o recebimento da quarta notificação 
relativa ao cumprimento das disposições internas. O acordo visa a cooperação entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Colômbia, Chile, Equador e Venezuela. O acordo-quadro buscará avanços na integração energética regional em matéria de 
sistemas de produção, transporte, distribuição e comercialização de energéticos nos países, a fim de garantir os insumos e de gerar 
as condições para minimizar os custos das operações comerciais de intercâmbio energético entre os países. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira, 2 de dezembro. O decreto autoriza ainda a celebração de acordos 
regionais, sub-regionais ou bilaterais para temas como interconexão das redes de transmissão elétrica; interconexão de redes de 
gasodutos e outros dutos de hidrocarbonetos; fontes de energia renováveis e alternativas. Caso surjam controvérsias de 
interpretação, o acordo-quadro estabelece que as questões sejam resolvidas pelo sistema de solução de controvérsias vigente no 
Mercosul. 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEL 

Biocombustível mais limpo 
Fonte: Agência FAPESP (08/12/10) 
Por Elton Alisson 
 
O processo de produção do etanol resulta atualmente em uma série de resíduos tóxicos que, caso sejam lançados no meio 
ambiente, podem causar graves impactos ecológicos. Mas, em um futuro próximo, por meio de novas tecnologias geradas em áreas 
como a biotecnologia e genômica, será possível eliminar ou transformar, nas próprias usinas de etanol, os poluentes emitidos. Leia 
mais 
 
 
ENERGIA RENOVÁVEL 



Investimento global em energia renovável deve chega r a US$ 
1,7 tri em 2020 
Fonte: Exame (09/12/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Segundo relatório da Bloomberg, China, Índia, Japão e Coreia do Sul responderão por cerca de 40% dos investimentos em projetos 
de energia limpa na próxima década. Leia mais 
 
 
MDL 

Organizações questionam credibilidade do MDL 
Fonte: Carbono Brasil (09/12/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Em carta aberta para a presidência da COP16, grupos como o Greenpeace, CDM Watch e WWF criticaram a decisão de manter no 
mercado milhões de créditos de projetos de HFC-23 provenientes de fontes suspeitas. Leia mais 
 
 
CO2 

Brasil apresenta limite inédito de emissões para 20 20 
Fonte: BBC Brasil (10/12/10) 
Por Eric Brücher Camara 
 
O governo brasileiro anunciou uma projeção para 2020 das emissões totais de gases do efeito estufa do país, estabelecendo um 
teto inédito no mundo. 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).  

 
 


