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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, 05 de Março de 2010. (Número 662)



Vaga de estágio na CCEE
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) está contratando dois estagiários de energia elétrica.
Para mais informações, entre em contato com Riomar Merino Jorge (riomarmj@yahoo.com.br).

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

MICROGERAR 2010
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA

04 e 05 de Maio de 2010
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista – São Paulo – SP
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br

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

O NIPE APOIA
ESSE EVENTO

O NIPE APOIA
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NOTÍCIAS
MEIO AMBIENTE



Energia limpa
Fonte: O Estado de S. Paulo (23/02/10)
Artigo Xico Graziano, Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Vitória ambiental do etanol no exterior. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos acaba de considerá-lo um
"biocombustível renovável de baixo carbono". Abrem-se as portas do mercado internacional para o álcool combustível oriundo da cana-de-
açúcar. Ponto para o Brasil.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100223/not_imp514745,0.php

APOIO À PESQUISA

Faepex adota novas regras para financiamento de projetos
Fonte: Portal da Unicamp (03/03/10)
Por Manuel Alves Filho

A partir de 1 º de março, o Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (Faepex) da Unicamp passou a operar com novas regras
para financiamento de projetos. As alterações foram aprovadas em dezembro de 2009 pelo Conselho de Orientação do órgão. Entre as
mudanças, destaque para a introdução da modalidade Programa de Auxílios Pré-temáticos, cujo objetivo é estimular a submissão de novos
projetos temáticos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Nesse caso, o Faepex destinará até R$ 10 mil
para ajudar na elaboração da proposta. Também foram feitas modificações em relação à concessão de recursos para as seguintes
modalidades: projetos temáticos já aprovados, Programa Auxílio à Pesquisa para Docente em Início de Carreira (Papdic) e Linha Extensão.
Os detalhes sobre os procedimentos para pleitear os auxílios podem ser conferidos no novo sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Pesquisa
(PRP), que entrou no ar também em 1º de março.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/03/04/faepex-adota-novas-regras-para-financiamento-de-projetos

OPINIÃO



Anemia verde
Fonte: Editorial Folha de S. Paulo (03/03/10)

Brasil se atrasa em investimentos com vistas à economia de baixo carbono, mesmo partindo de uma posição invejável.

Assim como se fala de "doença holandesa", o declínio industrial que pode suceder um surto de exportações propiciado por exploração de
recursos da natureza, um dia o Brasil poderá figurar em compêndios de história econômica como exemplo do "mal do berço esplêndido".
Acomodado na abundância desses recursos – terra fértil, sol, chuvas, florestas, minérios, potencial hidrelétrico - o país não investe como
deveria em inovação para extrair renda desse capital sem dilapidá-lo.
Em lugar de desenvolver-se como uma economia de base natural pujante, com olhos no futuro de baixo carbono, o Brasil atrasa-se na trilha
do crescimento "verde". Foi o que mostrou domingo reportagem da Folha (Brasil fica para trás na corrida pela nova economia "verde").
No pacote de estímulos fiscais do governo federal para contra-arrestar a crise financeira de 2008, apenas 5% dos recursos anticrise
mobilizados o foram em benefício de setores "limpos", como o de veículos bicombustíveis. Na média de 17 grandes economias mundiais, o
percentual ultrapassou 16%.
O Brasil é um país que já conta com uma matriz elétrica excepcionalmente renovável, graças ao uso intensivo de represas para produzir
eletricidade. A média mundial fica em 18% de fontes renováveis, enquanto aqui o percentual atinge 87%.
Mas o planejamento oficial prevê um retrocesso, com o aumento relativo das usinas termelétricas a combustível fóssil -óleo, gás e carvão. A
capacidade instalada deve aumentar 45% de 2010 a 2012, contra 18% da geração a partir de biomassa (bagaço de cana, por exemplo).
Até 2017, a participação hidráulica na geração cairá de 80% para 71% e a de fontes não renováveis subirá para 19%.
O governo federal se escuda na lentidão do processo de licenciamento ambiental das grandes centrais hidrelétricas, mas faltam
investimento em tecnologia e incentivo para modalidades renováveis. O programa de fomento a fontes alternativas (Proinfa) prossegue
modesto. Mesmo triplicando a capacidade de usinas eólicas em dois anos, chegaremos a 3.000 megawatts (MW) instalados. É muito pouco
para um país com potencial eólico - provavelmente subestimado - de 140 mil MW, o equivalente a dez hidrelétricas de Itaipu.
Até no caso do álcool o país pode ficar para trás. Basta que frutifique o investimento anual de US$ 1 bilhão dos EUA na tecnologia de álcool
celulósico, o que pulverizaria a atual vantagem do etanol de cana sobre o de milho. Para comparação, toda a pesquisa nacional no setor
recebe menos de US$ 95 milhões ao ano, segundo estimativas.
O governo Lula parece mesmerizado com o pré-sal, como sintetizou o físico José Goldemberg. Não se deu conta ainda de que o petróleo,
embora possa e deva ser explorado, é o combustível do passado. É preciso mudar essa lógica, o que não se faz apenas com retórica.



MERCADO DE CARBONO

MDL passará por modificações
Fonte: Carbono Brasil (04/03/10)
Por Fernanda B. Muller

O Comitê Executivo (CE) do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pretende aprimorar os seus procedimentos e anunciará em
breve uma série de novas medidas, disse um oficial da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima (UNFCCC) ao
Energy Risk. Há tempos sofrendo críticas duras devido a gargalos em seu processo de aprovação dos projetos de MDL, como incertezas
quanto ao critério de adicionalidade e demora na expedição das Reduções Certificas de Emissão (RCEs), as expectativas eram que esta
reforma fosse desencadeada durante a Conferência de Copenhague em dezembro passado.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias/noticia=724653

ENERGIA SOLAR

A sede da Eletrobrás terá energia elétrica a partir do sol, o
megawatt solar
Fonte: Infoenergia (05/03/10)

O Sistema Eletrobrás e o banco de fomento alemão KfW assinam hoje (5), às 9h30min, termo de compromisso para financiamento do
projeto que dotará o prédio-sede da Eletrosul (à direita) e os estacionamentos da empresa de placas para geração de energia elétrica a
partir do sol. Chamado de Megawatt Solar, o projeto representa uma parceria entre a Eletrobrás, a Eletrosul, a UFSC, a GTZ (agência alemã
de cooperação técnica), o Instituto Ideal e o KfW. Além do repasse de Euros 2,8 milhões (cerca de R$ 7 milhões) a fundo perdido, o acordo
prevê a cooperação técnica entre as instituições. Para a implantação do projeto serão necessários cerca de R$ 13 milhões, segundo o
diretor de Engenharia da Eletrosul, Ronaldo Custódio.
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?codigo=2296



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.


