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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! 
 

Eletrobras abre concurso para 483 vagas de nível superior 
As Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, lançou concurso para 483 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.  



As inscrições vão até o dia 20 de junho de 2010. Leia o Edital aqui. 
 
Concurso na FZEA/USP - Área de Energia 
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP (Campus Pirassununga) abriu concurso para 1 (uma) vaga de professor doutor na 
área de energia (geração fotovoltaica, energia eólica, PCHs, geração distribuída, entre outros temas). A vaga é para o Departamento de Engenharia de 
Alimentos.  
As inscrições vão até 12 de Julho de 2010. Veja o Edital 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   
 
No espaço Novidades dessa semana, no site do ENUMAS, você encontra a segunda parte da entrevista com o Coordenador do 
evento, Prof. Wagner dos Santos Oliveira, que revela algumas de suas idéias acerca da energia nuclear e suas aplicações. Entre 
outros destaques, o Prof. fala da importância desse tipo de energia para o Brasil e comenta sobre os recentes debates em torno 
da reabertura de novas minas de urânio nos Estados Unidos. (Cristiane Bergamini – Assessora de Comunicação Enumas 2010) 

 



 

Acesse o site do ENUMAS 2010 e leia a entrevista!  
 
 

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 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
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 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 
A programação final está disponível no site!  

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: clique aqui   

Renewable Energy 
 
27 de Junho a 02 de Julho de 2010 
Pacífico Yokohoma – Yokohoma - Japão 
Mais informações: www.re2010.org   

 

NOTÍCIAS 

DESASTRE AMBIENTAL  

De mãos dadas e sujas  
Fonte: Folha de S. Paulo (30/05/10) 
Por Vinicius Torres Freire 
 
Desastre petrolífero nos EUA revela outro conluio e ntre mercado e Estado contra o interesse público 
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A gente não deu muita bola para o desastre do petróleo que vaza no golfo do México, resultado do colapso de um poço marinho da BP,  
antiga British Petroleum. Nada parecido com a reação ao naufrágio do Exxon Valdez, petroleiro da Esso que afundou em 1989, no Alasca. 
O naufrágio do Valdez foi tão midiático que esse navio, apodrecido de ferrugem e pilotado por piratas punks fumantes, aparece  
naquele filme de Kevin Costner, "Waterworld", o mundo aquático de um pós-apocalipse ambiental qualquer. 
Apesar da vaga ambientalista, desta vez talvez falte aquela torrente de fotos tristíssimas de bichos empapados de óleo e alcatrão.  
Mas o desastre da BP já é maior que o da Esso e sujou a reputação de Barack Obama. Assim como no Brasil se rotula de apagão  
uma inépcia maior do governo, diz-se nos EUA que o caso BP é o "Katrina" de Obama. 
O Katrina, como se sabe, foi o furacão que provocou a submersão de Nova Orleans, sob o olhar abestalhado do governo de George Bush. 
O desastre da BP suscitou novo debate sobre a vergonheira nas relações entre Estado e empresas. Parlamentares investigam as  
falhas da BP, que vazam como os milhares de barris de petróleo no mar. 
Como de costume, aparecem evidências de que as petroleiras fizeram lobby bem-sucedido contra novas regulamentações de segurança.  
Ficou claro que tanto agentes estatais como empresas estavam de acordo com a ideia de que o setor privado deveria se "autorregular". 
Alguém aí lembrou dos bancos, da propaganda mercadista contra interferências estatais e o colapso financeiro de 2008? Pois é. 
O desastre do golfo do México chamou a atenção sobre as relações promíscuas entre petroleiras e agências reguladoras. O caso é  
enrolado e longo. Para encurtar a conversa, basta dizer que a bandalha é forte o bastante para permitir a Obama falar em público  
de "relações calorosas e por vezes corruptas da indústria do petróleo" com as agências reguladoras. 
Além do mais, Obama suspendeu novas autorizações para explorar petróleo no mar e adiou a pesquisa de petróleo no Ártico (Alasca). 
Agências reguladoras independentes são muito prezadas por tecnocratas, economistas em especial. "Independentes" significa  
autônomas em relação a ingerências "políticas", dos governantes de turno. Tomariam decisões "técnicas", baseadas em políticas  
de Estado e diretrizes de longo prazo, imunes a influências do "ciclo político" (isto é, a "medidas eleitoreiras"). 
Governantes de fato manipulam políticas públicas tendo em vista interesses de curtíssimo prazo. Mas agências frequentemente se  
tornam piqueniques de empresas com servidores capturados pelo interesse privado. Os funcionários das agências não raro pensam  
do mesmo modo que o setor privado, quando não são empregados das empresas, no passado ou no futuro. O lobby nos Parlamentos,  
movido a muito dinheiro, já determina "políticas de Estado". Nas agências, tal "distorção", digamos, desce às minúcias. 
Em suma, o odor de santidade técnica das agências é tão ruim quanto o cheiro da política partidária. Basta ver o caso dos EUA:  
o conluio público-privado deu no desastre na finança, em 2008. No da energia elétrica e o das auditorias, de 2000-2002.  
No do petróleo, 2010. 
 
 
ENERGIA RENOVÁVEL 



Geração de energia renovável cresce 5,5% em 2009 
Fonte: Revista GTD Energia Elétrica – Ano 06 – Ediç ão 37 (Mai-Jun/10) 
 
A geração de energia elétrica a partir de fontes limpas e renováveis aumentou 5,5% em 2009, atingindo 461,8TWh. A grande responsável 
pelo incremento foi a hidreletricidade – beneficiada por uma ano de muitas chuvas, que elevou sua participação na matriz elétrica  
nacional de 79,8% para 83,7%, provendo 391TWh no ano passado. Os dados constam na edição de 2010 do Balanço Energético  
Nacional (BEN) preliminar divulgado no final de abril pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Leia mais 
 
 
CERTIFICAÇÃO 

Selo de certificação ambiental para produtos e serv iços 
Fonte: Lumière Eletric – Ano 12 – Edição 143 (Mar/1 0) 
 
Para atestar os produtos e serviços que colaboram para a preservação do meio ambiente, a Associação Brasileira de Normas  
Técnicas (ABNT) restabeleceu o programa de certificação Selo Verde. A iniciativa é uma metodologia voluntária de certificação e  
rotulagem de desempenho ambiental, que objetiva indicar aos consumidores quais produtos são menos agressivos ao meio ambiente. 
As empresas interessadas em solicitar o Selo devem preencher um formulário disponível na página oficial  
do programa http://www.abntonline.com.br/rotulo/. 
 
 
CANA-DE-AÇÚCAR 

Pesquisadores transformam resto de cana em concreto  
Fonte: Galileu (01/06/10) 
Por Denise Dall Colletta 
 
Boa parte do interior de São Paulo é coberto por plantações de cana e isso pode aumentar nos próximos anos por conta do investimento  
de empresas estrangeiras na produção de álcool. Em algumas plantações já há tecnologia para aproveitar o que sobra após a produção  



de combustível e açúcar. A queima do bagaço gera energia para as fábricas, mas deixa, como subproduto, cinzas. Esse "resto do resto",  
agora, também poderá ser reaproveitado. E, se depender de uma equipe de pesquisadores da UFSCar, vai virar concreto. Leia mais 
 
 
ELETRICIDADE 

Una iniciativa argentina para "fabricar" electricid ad 
Fonte: La Nación (02/06/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
La electricidad es sin duda un servicio del que somos extremadamente dependientes. Al experimentar un corte de luz, nos damos cuenta  
de todo aquello que no podemos hacer en casa, y ni hablar de si esto ocurre un día de la semana por la mañana. "No puedo ver tele,  
voy a navegar un rato por Internet. tampoco puedo. voy a jugar a la Wii.. tampoco puedo." sería la secuencia de pensamiento lógica de un  
adolescente urbano. Pero independizarse de la red eléctrica es un sueño todavía muy lejano, inclusive en países desarrollados. Leia mais 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


