
 

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

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

EPE abre inscrições para 84 vagas de cadastro 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu inscrições para 84 vagas de cadastro de reserva de nível superior.  
Há oportunidades para os cargos de analista de gestão corporativo, analista de pesquisa energética e advogado jurídico. 
As inscrições devem ser feitas até 21 de março  pelo site www.cesgranrio.org.br.  
Para acessar o edital do concurso, clique aqui.   
 

Petrobras Distribuidora S.A. abre inscrições para 97 vagas e cadastro 
A Petrobras Distribuidora S.A. abriu inscrições para 97 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio, técnico e 
superior. 
A inscrição deverá ser efetuada somente via internet até 21 de março  pelo site www.cesgranrio.org.br.  
Para mais informações, acesse o edital.  
 

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).  
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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 NIPE APOIA 
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ECONOMIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Desafios e Oportunidades para a 
Pesquisa em Mudanças do Clima no 
Brasil 
 
17 de Março de 2010 
Instituto de Estudos Avançados - São Paulo - SP  
Mais informações: ineshita@usp.br   

BRAZIL WINDPOWER 2010 

Conference and Exhibition  
 
31 de Agosto a 02 de Setembro de 2010 
Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br/nwlt2/bwp/201002e02/   
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NOTÍCIAS 

ETANOL 

 



Unicamp estreita colaboração com CTBE para multipli car a 
produção de etanol da cana 
Fonte: Portal Unicamp (12/03/10) 
 
Um acordo firmado no final do ano passado entre a Secretaria de Ensino Superior de São Paulo, Fapesp e as três universidades públicas do 
Estado – Unicamp, USP e Unesp – prevê a implantação do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia, com o objetivo principal de 
desenvolver pesquisas de ciência básica e formar recursos humanos em torno de fontes de energias renováveis. “Precisamos promover 
novas abordagens da questão para que o país esteja em posição de liderança dentro de dez a vinte anos, quando a matriz energética já 
estará bastante alterada”, afirma o professor Ronaldo Aloise Pilli, pró-reitor de Pesquisa da Unicamp. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/03/13/unicamp-estreita-colaboracao-com-ctbe-para-multiplicar-a-producao-de-
etanol-da  
 
 
ENERGIA LIMPA 

União Européia deve cumprir meta de energias limpas  
Fonte: Carbono Brasil (12/03/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
A Comissão Européia confirmou que o continente está no caminho para alcançar a meta de gerar 20% de sua energia através de fontes 
renováveis até 2020. Segundo um relatório da instituição divulgado nesta quinta-feira (11) até o fim da década a base energética do 
continente terá 20,3% de fontes limpas. 
Os dados mostram que 12 dos 27 países membros então dentro das metas, enquanto outros 10 estão acima delas. 
Entretanto, cinco nações estão aquém do que era esperado e podem não alcançar o objetivo: Itália, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca e 
Malta. 
De acordo com a diretiva de energia renovável da UE, países que não alcançarem suas metas podem comprar energias renovável de outras 
nações européias ou até mesmo de fora do continente, como de fazendas solares do norte da África. 
Se algum país falhar em alcançar sua meta e mesmo assim se recusar a comprar energia, ele pode sofrer ações legais e até multas por 



parte da União Européia. 
 
 
ETANOL 

O etanol do milho é prejudicial ao clima?  
Fonte: Scientific American Brasil (12/03/10) 
Por Douglas Fisher 
 
O governo Obama recentemente deu sinal verde para o etanol de milho como combustível renovável de baixo teor de carbono. A decisão é 
uma aparente contradição à declaração da Califórnia, no verão passado, de que a pegada de carbono do biocombustível é grande demais 
para mitigar a emissão de gases de efeito estufa do estado. 
Leia mais: http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/o_etanol_do_milho_e_prejudicial_ao_clima_.html  
 
 
IPCC 

Terrorismo do clima? 
Fonte: Isto É Dinheiro (12/03/10) 
 
Manipulação de dados e trapalhadas mancham a imagem do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. 
Leia mais: http://www.istoedinheiro.com.br/artigos/15507_TERRORISMO+DO+CLIMA  
 
 
APAGÃO 

Falha em sistema elétrico deixa Chile sem luz  
Fonte: Folha Online (14/03/10) 
 
Um apagão deixou sem luz praticamente todo o território chileno às 20h40 local (mesmo horário de Brasília) aparentemente por um falha no 



Sistema Interconectado Central e não relacionado com o terremoto, segundo fonte oficiais.  
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u706791.shtml  
 
 
HIDRELÉTRICA 

Belo Monte vai ser uma 'hidrelétrica sazonal' 
Fonte: Estadão Online (15/03/10) 
 
A hidrelétrica de Belo Monte vai trabalhar da maneira que a natureza mandar, submetendo-se ao regime de vazão do Rio Xingu (PA). Esse 
conceito, ambientalmente correto, evita que sejam encravados na Amazônia um monstrengo de concreto e um lago artificial. A usina, de 
produção sazonal, funcionará como uma espécie de hidrelétrica de equilíbrio da geração, distribuição e consumo de energia nas Regiões 
Norte e Sudeste e Nordeste. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100315/not_imp524449,0.php  
 
 
ENERGIA SOLAR 

Solução que vem do céu  
Fonte: Agência FAPESP (15/03/10) 
 
A crise energética e a busca por energias renováveis têm reacendido o debate sobre fontes alternativas como a fotovoltaica, na qual células 
solares convertem luz diretamente em eletricidade. Mas no Brasil, país que pela área, geografia e localização, entre outros fatores, é 
potencialmente favorável para o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos, existe um atraso em relação a outros países. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11893/especiais/solucao-que-vem-do-ceu.htm  
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