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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/  
 

EXPO Energia 2010 
 
18 a 21 de Agosto de 2010 
Expo Center Norte – São Paulo – SP 
Mais informações: www.expoenergia.com.br/br/index.php   
 

 

NOTÍCIAS 
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Bactérias do biodiesel 
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 170 (Abr/1 0) 
 
A aposta no uso de microrganismos para melhorar a produção de biocombustíveis está em alta. Frequentemente surgem estudos com 
esse tema. O último reuniu pesquisadores de um ramo acadêmico inusitado para a área energética, como o Centro de Doenças 
Infecciosas e Vacinologia do Instituto de Biodesign da Universidade do Estado do Arizona. Eles desenvolveram uma cepa de 
cianobactéria, que possui cor azulada e capacidade de fazer fotossíntese, do gênero Synechocystis, para produzir ácidos graxos, 
substâncias gordurosas presentes em óleos, de soja, amendoim, dendê, que são a principal matéria-prima na produção de biodiesel. 
Os pesquisadores conseguiram retirar esses ácidos sem destruir a bactéria por meio da introdução de genes no DNA desses 
microrganismos para a produção de uma enzima chamada tioesterase. Ela facilita a secreção dos ácidos pela bactéria através da 
membrana celular. Os pesquisadores liderados pelo professor Xinyao Liu também introduziram modificações genéticas, ao longo de 
sucessivas gerações de cianobactérias, com adição de novos genes para provocar uma superprodução de ácidos graxos, além de 
eliminar estruturas celulares que não são essenciais para a sobrevivência da bactéria. O trabalho foi publicado na revista científica 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e os pesquisadores acreditam que as cianobactérias geneticamente 
modificadas são uma tecnologia promissora para a produção de biodiesel porque podem ser bem competitivas. Atualmente para 
produzir biodiesel é necessário cultivar plantas oleaginosas e depois fazer a extração do óleo por meio de solventes, além do alto 
gasto de energia elétrica.  
 
 
ETANOL 

Estudo avalia o uso do etanol em motor para foguete  
Fonte: Portal Exame (07/04/10) 
Por Gabriela Ruic 
 
O Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) está desenvolvendo um método para utilizar etanol e peróxido de hidrogênio como 
combustível líquido alternativo para a propulsão de foguetes. Atualmente, o combustível utilizado na movimentação de foguetes é à 
base de uma substância chamada hidrazina, altamente tóxica e nociva ao meio ambiente. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/brasileiros-estudam-meio-usar-etanol-propulsores-foguetes-546942.html  



 
 
CARBONO 

Novas tecnologias prometem a reutilização de carbon o 
Fonte: Carbono Brasil (07/04/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Pensando no CO2 como uma matéria-prima e não apenas como um resíduo, empresas desenvolvem processos que o tornam um 
elemento útil para a produção de biomassa, a fabricação de materiais de construção e até para a extração de petróleo. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724887  
 
 
PETRÓLEO 

Evento debate segurança na exploração do petróleo 
Fonte: Portal Unicamp (08/04/10) 
Por Luis Sigimoto 
 
Depois de dois debates sobre o futuro que a camada pré-sal reserva para o Brasil, pesquisadores da Unicamp mudaram o foco para 
os riscos ao trabalho, de segurança, ambientais e sociais trazidos pela exploração do petróleo. “Trabalho e vizinhança: problemas 
sociais da indústria petrolífera” foi o seminário realizado na terça-feira (6) no Centro de Convenções da Unicamp, dentro do Fórum 
Permanente Energia e Ambiente da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e que teve como organizador o Centro Interno de 
Estudos Rurais (Ceres) sediado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/04/09/evento-debate-seguranca-na-exploracao-do-petroleo  
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Acordo climático global é impossível em 2010, diz O NU 



Fonte: Folha Online (11/04/10) 
 
O mundo não definirá um acordo climático final este ano, disse neste domingo (11) Yvo de Boer, chefe do clima da ONU, afirmando 
que o foco deveriam ser medidas práticas para ajudar os pobres e salvar as florestas. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u719192.shtml  
 

  

 
 

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. 

  
 


