
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
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.

Engenharia Mecânica da Unicamp seleciona docente
A vaga é para a área de energia, térmica e fluidos e petróleo, nas disciplinas EM461 – Mecânica dos Fluidos I e EM561 – Mecânica dos Fluidos II, do
Departamento de Engenharia de Térmica e Fluidos.
As inscrições vão até o dia 19 de março de 2010.
Para mais informações, acesse o edital.

Campinas, 01 de Março de 2010. (Número 661)



Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp abre concurso para docente
A vaga é na área de energia elétrica, na disciplina ET-620 - Máquinas Elétricas, do Departamento de Sistemas de Energia Elétrica.
As inscrições vão até o dia 23 de março de 2010.
Para mais informações, acesse o edital ou ligue para (19) 3521-3865.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

EVENTOS



33rd IAEE

The Future of Energy: Global
Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Workshop em Energia Fotovoltaica
10 de Março de 2010
FAPESP – São Paulo – SP
Mais informações: Gerência de Comunicação da FAPESP - (11) 3838-4216

VI Confererência de PCH
MERCADO & MEIO AMBIENTE

01 e 02 de Setembro de 2010
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/

O

NOTÍCIAS

O NIPE APOIA
ESSE EVENTO



ETANOL

Empresas dinamarquesas anunciam tecnologia para fazer
etanol de bagaço de cana
Fonte: Época (25/02/10)

O etanol feito de capim, cascas e bagaços está próximo de se tornar uma realidade. Na semana passada, duas empresas dinamarquesas
distintas anunciaram, separadamente, que chegaram a uma enzima capaz de quebrar a molécula de celulose dos resíduos vegetais e
transformá-la em açúcar, com os qual é fabricado o combustível. Apesar de projetos semelhantes estarem sendo desenvolvidos em todo o
mundo, as moléculas produzidas pelas empresas Novozymes e Genecor são as primeiras experiências em vias de serem liberadas para o
mercado.
Leia mais: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI123998-15224,00-
EMPRESAS+DINAMARQUESAS+ANUNCIAM+TECNOLOGIA+PARA+FAZER+ETANOL+DE+BAGACO+DE+C.html

AQUECIMENTO GLOBAL

ONU irá criar grupo para revisar trabalho do IPCC
Fonte: Carbono Brasil (26/02/10)
Por Fabiano Ávila

A Organização das Nações Unidas divulgou que um quadro independente de cientistas analisará o trabalho do Painel Intergovernamental de
Mudanças do Clima e que com isso espera dar um fim a toda polêmica que já se arrasta por quase um ano.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724616

ENERGIA



Plano de energia prevê economia anual de uma Itaipu
Fonte: Estado de S. Paulo (26/02/2010)
Por Leonardo Goy

O Ministério de Minas e Energia deve concluir em cerca de dois meses o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEF), que listará
políticas de curto, médio e longo prazos a serem implantadas para aumentar a eficiência no uso da energia elétrica até 2030. Segundo o
diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Hamilton Moss, a ideia é chegar, em 2030, a
uma economia anual de 100 terawatts/hora, o equivalente à produção anual de Itaipu.
Leia mais: http://economia.estadao.com.br/noticias/not_6774.htm

SUSTENTABILIDADE

Brasil fica para trás na corrida pela nova economia "verde"
Fone: Folha Online (28/02/10)
Por Natália Paiva

Na corrida global por desenvolvimento científico e ampliação de investimentos ligados à economia de baixo carbono, o Brasil começa a ficar
para trás.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u700201.shtml

ENERGIA

País tem uma das tarifas de energia mais caras
Fonte: Portal Exame (28/02/10)

Segundo a consultoria Advisia, as tarifas brasileiras só perdem para a Alemanha, numa comparação com sete países industrializados.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/pais-tem-tarifas-energia-mais-caras-536519.html



PETRÓLEO

El petróleo y las islas Malvinas
Fonte: La Nación (01/03/10)

Una situación similar a la planteada en la actualidad dividió las aguas entre la Argentina y Gran Bretaña en los setenta.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1238293&pid=8422795&toi=6277

CO2

O CO2 não é o vilão do aquecimento global
Fonte: Galileu (01/03/10)
Por Luiz Carlos Baldicero Molion

Um artigo publicado na prestigiada revista científica Nature, em 2009, focalizou a reconstrução das temperaturas no Leste da Antártica nos
últimos 340 mil anos, feita por uma equipe de cientistas britânicos. Elas foram, nos últimos três interglaciais, entre 6ºC e 10ºC mais elevadas
que as atuais. Entre 800 d.C. e 1200 d.C., o “Período Quente Medieval”, as temperaturas estiveram entre 1ºC e 2ºC acima das atuais, e o
clima quente permitiu que os vikings colonizassem as regiões do norte do Canadá e uma ilha chamada Groenlândia (Terra Verde), hoje
cobertas de gelo.
Leia mais: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI117700-17579,00-
O+CO+NAO+E+O+VILAO+DO+AQUECIMENTO+GLOBAL.html



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.


