
Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br

Devido a problemas técnicos, o NIPEenergia está sendo enviado provisoriamente através do endereço
fabianagviana@nipeunicamp.org.br .

MURAL
OPORTUNIDADES
Aneel abre o credenciamento de empresas e instituições de consultoria especializada
Confira os editais de credenciamento vigentes para suporte à Fiscalização Econômica e Financeira, dos Serviços de Geração e de Eletricidade e a
Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico.
Informações e consultas poderão ser dirigidas a Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios - SLC, nos telefones (61) 2192-
8854 e (61) 2192-8851. Mais informações, clique aqui.

Itaipu Binacional abre inscrições para 157 vagas
São quatro vagas imediatas e 153 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 11 de março no site da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Funtef-PR (www.funtef.utfpr.edu.br).
Para mais informações, clique aqui.

Campinas, 26 de Fevereiro de 2010. (Número 660)



Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) abre 25 vagas de nível médio e superior
As inscrições devem ser feitas até às 14h de 17 de março pelo site www.concursosfcc.com.br.
Para mais informações, acesse o edital do concurso.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

EVENTOS
33rd IAEE



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Uso Racional de Energia na Indústria, Comércio e Prédios
Públicos
18 de Março de 2010
Auditório da FIRJAN – RIO DE JANEIRO – RJ
Mais informações: (21) 2262-9401 / 2215-2245 / 9807-8975

SEMINÁRIO

Comercialização de Energia
29 de Março de 2010
Hotel Golden Tulip Paulista Plaza – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br:80/nwlt2/viex/201001e01/

NOTÍCIAS
ENERGIA

Google recibe el visto bueno para comprar y vender energía



Fonte: La Nación (22/02/10)

La subsidiaria Energy fue aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos para comercializar electricidad: esta rama del
negocio se dedicaba a administrar el consumo que realizan sus edificios.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1236063&pid=8380143&toi=6374

GÁS

Bolivia aumentará su exportación de gas a Argentina
Fonte: El Clarín (22/02/10)

El acuerdo suscrito entre los dos países contempla el incremente de hasta 27 millones de metros cúbicos de gas diarios para los próximos
7 años y la construcción de un nuevo gasoducto.
Leia mais: http://www.clarin.com/diario/2010/02/22/um/m-02145590.htm

USINAS

Irã cogita construir novas usinas de enriquecimento de urânio
Fonte: Veja Online (22/02/10)

O Irã estuda construir duas novas usinas de enriquecimento de urânio, com capacidade igual a de Natanz (centro), no próximo ano iraniano,
que começa em 21 de março, anunciou o diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA).
Leia mais: http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/ira-cogita-construir-novas-usinas-enriquecimento-uranio-534761.shtml

ENERGIA

O gênio ludibriado



Fonte: Revista GEO (22/02/10)
Por Rainer Harf

Ele foi um dos maiores inventores de todos os tempos. O sérvo-croata Nikola Tesla, que emigrou para os Estados Unidos em 1884,
registrou um vasto número de patentes, de modo semelhante ao que fez seu concorrente, Thomas Alva Edison. Mas nunca ganhou dinheiro
com essas ideias. Tesla foi, muitas vezes, impedido de lucrar, e é por isso que está surgindo um novo culto à sua pessoa.
Leia mais: http://revistageo.uol.com.br/cultura-expedicoes/10/mago-da-eletricidade-ele-inventou-a-corrente-alternada-e-162142-1.asp

CARVÃO

Carvão ecológico é alternativa no semiárido
Fonte: Portal do Meio Ambiente (22/02/10)

O carvão vegetal tradicional produzido, em alguns casos, de forma clandestina e utilizando mão-de-obra escrava ou infantil, está ganhando
um concorrente de peso. É que, na Fazenda Caiçara, localizada neste município, está surgindo a primeira unidade de fabricação de
carvão ecológico do Norte e Nordeste. Ou seja, a confecção de tabletes prensados onde os resíduos de carvão de churrascaria, caieiras,
casca de coco e outros tipos de fibras são triturados. O material recebe um aglutinante à base de fécula de mandioca, depois é
prensado e colocado para secar, tornando-se tabletes, que foram denominados de briquetes de carvão.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/reportagens/3349-carvao-ecologico-e-alternativa-no-semiarido.html

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mineração climática
Fonte: Agência FAPESP (23/02/10)
Por Fábio Reynol

Um dos principais desafios das pesquisas em meteorologia é a enorme quantidade de dados envolvida. Por conta disso, uma equipe do
Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP),



em São Carlos (SP), pretende aperfeiçoar as ferramentas atuais utilizadas na área por meio de técnicas de mineração de dados.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11794/especiais/mineracao-climatica.htm

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). Obrigado.


