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SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter.   
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Pesquisa sobre segurança energética 
Você está convidado a participar de um projeto de pesquisa sobre segurança energética. O objetivo do projeto é explorar as diferentes dimensões da 
segurança energética. A pesquisa está sendo conduzida pelo Centre on Asia and Globalization, Lee Kuan Yew School of Public Policy e National 
University of Singapore. A Unicamp é um dos parceiros estratégicos do projeto.  
Para mais informações, clique aqui. Não deixe de participar! 

Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) 
O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) abriu concurso público para 50 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os 



níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas no site www.movens.org.br até o dia 9 de maio. As taxas de inscrição variam de R$ 40 a R$ 70. 
 
Poli-USP abre vagas para docentes 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo abriu concurso para provimento de vagas para professor doutor e professor titular, em regime de 
turno parcial e nível MS-3 e em regime de dedicação integral à docência e nível MS-6, respectivamente. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, 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) 
 

Para mais informações, clique aqui!  
 

 



AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

Para mais informações, clique aqui ! 
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 

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   
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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/  
 

Alagoas: Desafios Energéticos e 
Caminhos de Superação 
 
13 de Maio de 2010 
Das 13h às 18h30 
Auditório da Casa da Indústria Napoleão Barbosa – M aceió - AL 
Mais informações: 
http://www.profin.com.br/sinergia_2010_alagoas/tela 01_abertura.htm   
 

VII CBPE 
VII Congresso Brasileiro de Planejamento Enérgetico  

 
08 a 10 de Setembro de 2010 
Auditório FEA-5 – USP – São Paulo – SP 
Mais informações: http://www.sbpe.org.br/vii-cbpe/   
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NOTÍCIAS 

BIODIESEL 

Pinhão-manso mais produtivo  
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 170 (Abr/1 0) 
 
Uma variedade de pinhão-manso (Jatropha curcas) altamente produtiva, com rendimento de 3.800 kg de semente por hectare, o que  
representa mil litros de um óleo bastante cotado para a produção de biodiesel, foi obtida por meio de seleção feita pelo pesquisador  
Marcos Antonio Drumond, da Embrapa Semiárido, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em Petrolina, Pernambuco.  
“A grande limitação hoje para uso do vegetal como biodiesel é o sistema de produção, economicamente inviável”, diz. Quando conheceu  
uma variedade que não era nativa do semiárido, mas tinha muito potencial de produção, começou a propagar mudas e a realizar ensaios  
em diversos lugares. Desde 2005 dedica-se à seleção das melhores plantas. No primeiro ano, sem irrigação, conseguiu colher 300 kg de  
semente por hectare. No ano seguinte, após irrigação controlada, a colheita foi de 1.200 kg. “Com a seleção das melhores, conseguimos  
3.200 kg no segundo ano”, diz. Com a poda das plantas e irrigação durante a produção dos frutos, a colheita atingiu 3.800 kg por hectare.  
 
 
ENERGIA SOLAR 

Energia solar vai responder por 11% da eletricidade  em 2050 
Fonte: Folha Online (03/05/10) 
 
A tecnologia solar vai gerar 3 mil gigawatts de energia em 2050, contra 900 megawatts em 2030, disse o presidente da Agência  
Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u729501.shtml  
 
 
IPCC 



Físico brasileiro será revisor do IPCC  
Fonte: Pesquisa FAPESP (03/05/10) 
 
Diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz é designado membro do comitê de 12 especialistas que vai revisar os procedimentos 
adotados pelo painel. 
Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=6393&bd=2&pg=1&lg  
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

A energia nuclear e a soberania nacional 
Fonte: Carta Maior (04/05/10) 
Artigo de Samuel Pinheiro Guimarães - Ministro-chef e da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
 
A concordância do Brasil com a assinatura de um Protocolo Adicional ao Tratado de Não Proilferação Nuclear permitiria que inspetores  
da AIEA, sem aviso prévio, inspecionassem qualquer instalação industrial brasileira que considerassem de interesse, além das instalações nucleares 
(inclusive as fábricas de ultracentrífugas) e do submarino nuclear, e tivessem acesso a qualquer máquina, a suas partes e aos métodos de  
sua fabricação, ou seja, a qualquer lugar do território brasileiro, quer seja civil ou militar, para inspecioná-lo, inclusive instituições de  
pesquisas civis e militares.  
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16572  
 
 
ENERGIA 

Brasil dobrará capacidade de cogeração de energia e létrica  
até 2020 
Fonte: Infoenergia (05/05/10) 
 



O País se prepara para mais do que duplicar a produção de energia elétrica a partir de projetos de cogeração até 2020, passando dos  
atuais 8 mil megawatts (MW) para 18 mil MW. Este salto representa 10 mil MW adicionais, quase a capacidade estimada para a futura  
usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (Pará). 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/paginas/noticias.asp?codigo=2554 
 
 
ENERGIA 

Desastre pode alterar política energética nos EUA  
Fonte: Carbono Brasil (05/05/10) 
Por Fabiano Ávila  
 
Ambientalistas e autoridades vêem no vazamento de petróleo no Golfo do México um momento crucial para a decisão sobre a nova legislação climática e 
de que caminho o país irá seguir no que diz respeito à geração de energia. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=725081  
 
 
ENERGIA 

Energia limpa  
Fonte: Editorial Folha de S. Paulo (06/05/10) 
 
O PLANO Decenal de Expansão de Energia (PDE 2019) posto em consulta pública anteontem pelo Ministério de Minas e Energia contém avanços em 
relação às versões anteriores. Suscita, porém, dúvidas, que precisam ser dirimidas nos próximos 28 dias -o prazo previsto para sugestões. 
O passo à frente está na prioridade conferida às fontes renováveis na expansão da oferta de energia compatível com um crescimento econômico de 5,1% 
ao ano. Graças aos biocombustíveis (álcool e biodiesel), às hidrelétricas e à biomassa, o governo projeta manter as renováveis num percentual em torno 
de 48% da energia total consumida no país -umas das matrizes mais limpas do mundo. 
É verdade que, do investimento de R$ 951 bilhões previsto para exorcizar o espectro de novos apagões, 70% serão carreados para as áreas de petróleo 
e gás natural. Vivem-se, afinal, tempos de entusiasmo político desmedido com o pré-sal. 
São combustíveis fósseis consumidos na área de transportes e em boa parte da indústria. Sua queima lança na atmosfera carbono antes imobilizado nas 



profundezas da Terra, o que contribui para agravar o efeito estufa. 
O balanço ambiental do setor energético, projeta o governo, seria reequilibrado com um retrocesso na crescente utilização de usinas térmicas. A partir de 
2013, toda a expansão se faria com usinas hidrelétricas -menos poluentes. 
É um quadro, entretanto, demasiado otimista, pois conta com obras ainda duvidosas. O caso mais notório é o de Belo Monte, no rio Xingu, que sozinha 
responderia por 11,2 mil dos 63,4 mil megawatts a serem instalados e agregados ao Sistema Integrado Nacional. 
O PDE 2019 programa para janeiro de 2015 a operação de Belo Monte. São menos de cinco anos. Para uma usina tão complexa e controversa, que 
acabou de ser leiloada e ainda passa por recomposição do consórcio vencedor, a expectativa soa exagerada. 
 

  

 

 
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. 

 

  
 


