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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Companhia Energética de Minas Gerais abre concurso para 767 vagas 
Cargos são de nível médio, médio técnico e superior. Os salários variam de R$ 720,38 a R$ 2.800,00. 
As inscrições vão até o dia 30 de abril, através do site www.gestaodeconcurso.com.br. 
 
Companhia Paranaense de Gás abre concurso para cadastro 
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. 
As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de abril pelo site www.institutocetro.org.br.  
 
Publicado Novo Edital para o Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior 
PDEE - Processo Seletivo 2010 
O aluno de doutorado poderá realizar um estágio de 4 até 12 meses para desenvolver atividades no exterior, que sejam complementares e essenciais ao 
seu projeto de formação no Brasil. 
Clique aqui para conhecer os prazos para apresentação de candidaturas e obter mais informações.  
 



Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil – M edicina, Agricultura  
e Indústria 
 

19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

AGRENER GD 2010 

 



8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis no cerrad o brasileiro: desafios e oportunidades 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp 
Mais informações: agrener@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

OBS: A Comissão Organizadora do AGRENER GD 2010 informa que o evento não acontecerá em Brasília (DF), cidade escolhida 
na enquete realizada no Portal do AGRENER, por dificuldades técnicas e logísticas.  
 

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   

O NIPE APOIA 
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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/  
 

Encontro técnico-econômico  
Desenvolvimento e aplicação de projetos de energia solar na 
matriz energética brasileira  
 

28 de Abril de 2010 
Hotel Grand Mercure Ibirapuera – São Paulo – SP  
Mais informações:  http://www.zonaeletrica.com.br/nwlt2/viex/201004e01 /  
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NOTÍCIAS 
 

CONSULTA 

Consulta Pública para Estímulo Fiscal a Produtos Ef icientes  
Fonte: Departamento de Energia e Automação Elétrica s da Escola Politécnica da Universidade de São Paul o (24/03/10) 
 
Encontra-se hospedada no site do Departamento de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo – www.pea.usp.br - Consulta Pública por 30 dias, a partir do dia 24 de março, para receber contribuições de especialistas, 
pessoal interessado e da sociedade em geral, com o objetivo de se avaliar a oportunidade e conveniência da implantação de medidas 
de incentivo fiscal para a produção de equipamentos energeticamente eficientes. 
 
Essa consulta está apoiada em estudo desenvolvido pelo GEPEA – Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e 
Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, para o Projeto TAL Ambiental do PNUD, focado nos 
seguintes equipamentos: refrigeradores, congeladores, condicionadores de ar; lâmpadas fluorescentes compactas; coletores solares; 
reservatórios térmicos para coletores solares; fogões e fornos domésticos a gás e aquecedores de água a gás. 
 
Mesmo considerando a evolução do mercado brasileiro nos últimos anos, no que tange à oferta de produtos mais eficientes, o que se 
objetiva é avaliar se a adoção de regimes fiscais diferenciados permitiria imprimir maior aceleração nesse processo. 

Mais informações: www.pea.usp.br / (11) 3091-5279 
 

 
PESQUISA 

Energia sob nossos pés 
Fonte: Revista Unesp Ciência (Abril/2010 – Ano 1 – nº 7) 
Por Luciana Christante 
 



Propriedades que certos materiais têm de liberar elétrons sob pressão mecânica leva ao desenvolvimento de pisos que geral 
eletricidade. Pesquisadores da Unesp tentam criar produto nacional.  
Leia mais: http://www.unesp.br/aci/revista/ed07/pdf/UC_07_Quem01.pdf  
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Megarede costeira é capaz de domar energia do vento   
Fonte: Folha de S. Paulo (06/04/10) 
 
Turbinas conectadas na Costa Leste dos EUA seriam c onfiáveis, aponta estudo 
Sistema com mais de 1.000 km de extensão evitaria f lutuações no tempo, de modo a garantir fluxo mais c onstante de 
eletricidade  
 
Pesquisadores nos EUA, entre os quais um brasileiro, dizem ter encontrado uma maneira de tornar a energia dos ventos muito mais 
confiável. O plano é distribuir turbinas ao longo de pouco mais de 1.000 km da costa americana, interligando esses "supermoinhos" de 
maneira que não haja grandes flutuações na produção de eletricidade mesmo quando o tempo no litoral muda. 
A equipe, liderada por Willett Kempton, da Universidade de Delaware, simulou a ideia usando cinco anos de dados, obtidos em 11 
estações meteorológicas da Costa Leste dos EUA. E a coisa parece funcionar, conforme detalha o artigo do grupo na edição desta 
semana da prestigiosa revista científica "PNAS". Pode ser um caminho para tirar do papel a promessa de eletricidade "limpa" trazida 
pela energia eólica. 
Trata-se, aliás, de uma promessa das mais sedutoras. Levando em conta apenas os ventos que sopram nos continentes, calcula-se 
que o potencial eólico do planeta alcance 72 TW (terawatts) de energia, enquanto todas as necessidades energéticas da Terra hoje 
podem ser satisfeitas com 13 TW. 
De lua  
Aproveitar os ventos em áreas litorâneas, por meio de turbinas flutuantes, pode ser mais vantajoso ainda, já que tanto a intensidade 
quanto a frequência dos ventos tende a ser maior. Contudo, tanto no mar quanto em terra firme, um dos principais desafios para 
explorar esse potencial e deixar de lado fontes de energia poluidoras e causadoras do aquecimento global, como as termelétricas, é 
garantir que o vento não deixe a rede elétrica na mão. Se cada central eólica for usada isoladamente, o sistema elétrico teria de 
absorver flutuações bruscas e indesejáveis oriundas da falta de vento ou do excesso durante tempestades. 



Na simulação feita pela equipe de Delaware, que inclui o oceanógrafo brasileiro Felipe Mendonça Pimenta, os pesquisadores mostram 
que é possível superar esse problema dispondo as turbinas eólicas de norte a sul da costa atlântica americana e conectando-as numa 
única grande rede. O tamanho da rede, mostraram eles, é importante: em distâncias superiores a 1.000 km, é possível escapar das 
flutuações locais nos ventos, já que, em pelo menos em algum ponto do sistema, haverá ventanias suficientes para produzir energia. 
De acordo com o estudo, embora a rede esteja sujeita a altos e baixos mesmo assim, as variações quase nunca serão radicais o 
suficiente para que haja um excesso muito grande ou uma falta muito grande de energia. A distância entre as pontas da rede também 
permitiria mais planejamento na distribuição de energia. O motivo é simples: enquanto uma variação da intensidade dos ventos é 
"sentida" numa das pontas da rede, outras áreas podem ir se adaptando à variação com relativa calma conforme a mudança de tempo 
se aproxima. 
E quanto ao custo de unir uma imensa região da costa americana por meio de grandes cabos elétricos? Os cientistas calculam que 
montar a rede custaria, proporcionalmente, mais ou menos a mesma coisa que ligar cada unidade geradora ao sistema elétrico 
tradicional. Seria, portanto, viável. 
 
 
COMBUSTÍVEIS 

Combustíveis fósseis continuarão em cena ainda por muito 
tempo 
Fonte: Carbono Brasil (06/04/10) 
Por Fernanda B. Muller   
 
Apesar do crescente papel das fontes renováveis no mix energético mundial, os combustíveis fósseis continuarão a dominar o cenário 
ainda por muitas décadas, concluíram ministros de 63 países que participaram do XXII Fórum Internacional de Energias em Cancun 
na semana passada. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias3/noticia=724880  
 
 
VERBETES TÉCNICOS 



Lançamento Glossário 
Fonte: Procel Info (07/04/10) 
 
Com o objetivo de oferecer a seu público mais uma ferramenta de pesquisa sobre temas relacionados à conservação de energia 
elétrica, o Procel Info lança um glossário com verbetes técnicos da área de eficiência energética. Estão disponíveis mais de 500 
termos com equivalências em inglês e definições em português. 
Para acessar o glossário, clique aqui! 
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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. 

  
 


