
 
 

 
Campinas 17 de Dezembro de 2010. (Número 753)   
 

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-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! 
 

 

 

EVENTOS  

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 
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 
 

ENERGIA NO MEIO RURAL E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

Agrener abre oitava edição 
Fonte: Portal da Unicamp (13/12/10) 
Por Hélio Costa Júnior 
 
“Independentemente de defendermos ou não a estrutura energética atual, vai chegar um momento em que a sociedade terá que ser 
sustentável. Ser sustentável começa pelo fato que você deverá produzir a energia que utilizar no seu dia-a-dia”. Foi o que disse o 
professor Marco Aurélio Pinheiro Lima, diretor do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), durante a sua 
palestra “A Expansão da Produção Sustentável de Biocombustíveis para o Desenvolvimento Econômico Social do Brasil”. Ela abriu, 
na manhã desta segunda-feira (13), a série de debates que ocorrerão durante a realização do 8º Congresso Internacional sobre 
Geração Distribuída e Energia no Meio Rural, que tem como tema central “Expansão da Produção de Biocombustíveis na Região 
Centro-Oeste do Brasil”. O Congresso prossegue até quarta-feira (15), no Centro de Convenções da Unicamp. [Veja Programação 
completa]. O evento é organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp. Leia mais 
 
 
SÉRIE  

Sobre Energia 
Fonte: CPFL Cultura (Dez/10) 
 
Crescentemente a eficiência energética é vista como uma alternativa à produção crescente de energia a partir de fontes 
convencionais de energia. Este terceiro encontro apresentará as expectativas da contribuição de novas e mais eficientes 
tecnologias de produção e uso de energia, bem como o desafio que a eficiência energética procura superar: promover o 
desenvolvimento econômico usando menos energia. Assista aos vídeos 



 
 
NOVIDADE 

Portal  Innoversia  
Fonte: Innoversia (Dez/10) 
 
O Innoversia é primeiro portal de inovação aberta criado por e para a América Ibérica. Nele, as empresas mais importantes do 
mundo publicam suas necessidades de desenvolvimento tecnológico e de inovação, para que pesquisadores e cientistas 
proponham soluções. É uma oportunidade de expor seu trabalho a grandes empresas, auxiliando-as e possibilitando ampliar seus 
ganhos.  
Leia mais 
 
 
LANÇAMENTO 

Agroenergia em Revista 
Fonte: EMBRAPA Agroenergia – Ano I - Nº I (Dez/10) 
 
Primeira edição da "Agroenergia em Revista", um veículo eletrônico bimestral da Embrapa Agroenergia. Neste primeiro número, 
destaque para a inauguração da Sede da Unidade, que ocorreu em 02 de dezembro de 2010, com a presença dos Ministros da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Ciência e Tecnologia, além de diversos depoimentos relacionados à agroenergia e à 
importânica que esse setor terá para o desenvolvimento econômico e social do país e para a sustentabilidade global. Leia mais 
 
 
REVISTA 

Revista Brasileira de Bioenergia discute aproveitam ento 
energético do lixo  



Fonte: Centro Nacional de Referência em Biomassa - CENBIO (07/12/10) 
Por Fernando Saker 
 
A nona edição da Revista Brasileira de Bioenergia traz o aproveitamento energético de resíduos como seu tema central. Com a 
crescente urbanização e consequente geração de resíduos, a disposição final do lixo mostra-se um problema de difícil solução a 
nível nacional e mundial. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

A geopolítica do clima como fator determinante das escolhas 
brasileiras 
Fonte: Ambiente Energia (13/12/10)  
Por Decio Michellis Jr.  
 
Não importa se você é um ardoroso defensor da causa do aquecimento global ou um cético do clima que luta contra o capitalismo 
de carbono: o aquecimento global transcende a questão técnica – atualmente é uma construção social, política e econômica. 
Temos marcos regulatórios, compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e obrigações legais a serem cumpridas pelo setor 
produtivo. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Senado dos EUA aprova extensão de tarifa sobre impo rtação 
de etanol 
Fonte: BBC Brasil (15/12/10) 
Por Alessandra Corrêa  
 



O Senado americano aprovou nesta quarta-feira a extensão por mais um ano da tarifa de importação imposta ao etanol, de 54 
centavos de dólar por galão (equivalente a 3,78 litros), e também do subsídio de 45 centavos de dólar por galão ao etanol misturado 
à gasolina. Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Estratégia de degradação de cupins pode ser imitada  para 
obtenção de biocombustíveis 
Fonte: Portal Unicamp (16/12/10) 
Por Isabel Gardenal 
 
Do reino animal vem um exemplo de “associativismo” admirável no qual interagem, numa estrutura superorganizada, a rainha, os 
operários e os soldados cupins. Apesar da falsa impressão de que eles somente causam destruição, na verdade esses insetos 
agem assim fazendo o que é preciso para alcançarem desenvolvimento e sobrevivência: se alimentarem. Acontece que a ciência 
acaba de descobrir que a mesma estratégia dos cupins para digerir o alimento poderá ser utilizada para trazer benefícios inclusive à 
sustentabilidade. É que um estudo inédito desenvolvido no Instituto de Biologia (IB) pela pesquisadora Flávia Costa Leonardo acaba 
de identificar duas enzimas presentes na espécie Coptotermes gestroi: a endo-beta-glicosidase e a beta-glicanase, que, clonadas e 
expressas, de modo a imitar o que o cupim faz, mostram potencial, num futuro próximo, de degradar rejeitos como a palha da cana 
de açúcar e como o bagaço para serem transformados em energia. Com isso, do lixo se tirará uma valiosa aplicação econômica 
para a obtenção de biocombustíveis. 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).  

 
 


