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

 

 

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 
 

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. 
 
Nube seleciona candidatos para 1.914 vagas de estágio 
O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está selecionando candidatos para 1.914 vagas de estágio em todo o país. Há oportunidades para estudantes do 
ensino médio, técnico e superior, período matutino e noturno. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.300. 
Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar-se gratuitamente no site www.nube.com.br. 
 
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, IPEN-CNEN/SP e FEQ/Unica mp 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 

As inscrições estão abertas!  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 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 

EVENTOS  

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   
 

5º Workshop Internacional sobre 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010  
 

XIII CBE 

Congresso Brasileiro de Energia 
 
09 a 11 de Novembro de 2010 
Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: www.ppe.ufrj.br/xiiicbe   

3rd ELAEE 

Energy, Climate Change and 
Sustainable Development: The 
Challenges for Latin America 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Buenos Aires - Argentina 
Mais informações: www.elaee2010.org   

 

NOTÍCIAS 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Relatório de Qualidade Ambiental apresenta resultad os  
da gestão paulista 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São  Paulo  

O Relatório apresenta conjunto de textos analíticos sobre cinco temas: mudanças climáticas, usos do solo, agricultura e energia, instituições 
e políticas públicas. Entre os temas encontra-se ainda uma avaliação da intensidade energética no Estado de são Paulo e da área de cultura 
de cana. Acesse o relatório na íntegra  
 
 
BIODIESEL 

Biodiesel do mar e do deserto 
Fonte: Agência FAPESP (08/06/10) 
Por Fabio Reynol  
 
A Índia está investindo em pesquisas com algas marinhas e pinhão-manso (Jatropha curcas) a fim de transformá-los em matérias-primas  
viáveis para obtenção de biodiesel, segundo destacou Pushpito Ghosh, pesquisador da Central Salt & Marine Chemicals Research  
Institute. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Presidenciáveis defendem unificação do ICMS para o etanol 
Fonte: G1 (08/06/10) 
 
Em evento em São Paulo na noite desta segunda-feira (7), os pré-candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT),  
José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV), defenderam a unificação de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e  



Serviços (ICMS) para o etanol. Eles participaram da cerimônia de entrega do prêmio Top Etanol, que premiou estudos e trabalhos  
jornalísticos nas áreas de agroenergia e meio ambiente. O prêmio é realizado pelo Projeto Agora, que reúne diversas empresas  
ligadas ao setor sucroenergético. Leia mais 
 
 
OPINIÃO 

Fatos sobre Belo Monte 
Fonte: Folha de S. Paulo – Tendências e Debates (09 /06/10) 
Por Hermes Fonsêca de Medeiros 
Professor da Universidade Federal do Pará e faz parte do Painel de Especialistas para Avaliação Independente dos Estudos de Impacto Ambiental de Belo Monte 
 
O governo nega, mas nada impede, legalmente, que ou tras cinco usinas sejam construídas, como estava pl anejado originalmente  
 
Em 19/5, Rogério Cezar de Cerqueira Leite veio à Folha defender o projeto da hidrelétrica de Belo Monte ("Belo Monte, a floresta e a árvore", 
"Tendências/Debates"). 
Apesar de se basear mais em ofensas do que em argumentos -chamou os críticos à usina de "ecopalermas", "fanfarrões" e "pseudointelectuais"
texto tem grande potencial de desinformar, por ter sido publicado aqui. Do ponto de vista ambiental, Cerqueira Leite afirmou que o único problema seria a 
perda de biodiversidade na área de florestas a ser inundada pela usina, um equívoco. 
Os dois maiores impactos ambientais do projeto são a destruição de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo e a aceleração do desmatamento. 
Ou seja, para ser eficiente em geração de energia, Belo Monte necessita de pelo menos mais uma represa no Xingu para produzir o ano todo. O governo 
nega, mas nada impede, legalmente, que outras cinco usinas sejam construídas, como planejado originalmente. 
Belo Monte também atrairia centenas de milhares de pessoas para a região, sendo que, ao final das obras, restariam só 900 empregos (conforme dados 
do projeto). 
O que restará aos demais são atividades que levarão a um aumento incontrolável no desmatamento. 
Por outro lado, o projeto prevê o deslocamento do rio para outro curso, deixando com filete de água 100 km de corredeiras no trecho do Xingu conhecido 
como Volta Grande, que é considerado "de importância biológica extremamente alta" pelo Ministério do Meio Ambiente, com espécies endêmicas.
Nos próprios estudos do projeto, cinco das equipes que estudaram a região afirmam que a vazão residual é insuficiente para impedir a destruição d
ecossistemas da Volta Grande. 
Também são esperados impactos em outras áreas extremamente importantes, como um arquipélago fluvial, cavernas, 30 terras indígenas e 12 unidades 



de conservação. 
Cerqueira Leite diz que o índio "pouco ou nada sofrerá". Duas terras indígenas estão às margens da Volta Grande, e todas sofreriam pela imigração. Os 
índios se posicionam com base nas experiências de outras tribos no enfrentamento de fatos semelhantes, portanto, falam com muita propriedade.
O autor diz ainda que as hidrelétricas reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Esse é um erro grave, afinal, ele é físico. 
Hidrelétricas produzem metano, pelo menos 25 vezes pior do que o CO2 na promoção do efeito estufa. 
Estudos sobre o aproveitamento hidrelétrico do Xingu indicam que ele seria tão ruim quanto ou até pior do que termoelétricas capazes de gerar energia 
equivalente. 
Isto sem contar com o carbono da aceleração do desmatamento, nossa principal contribuição para o aquecimento global. 
 
 
ETANOL 

Etanol, petróleo e m atriz energética  
Fonte: O Estado de S. Paulo (09/06/10) 
Por Marcos Sawaya Jank 
Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica) 
 
A nossa velha cana-de-açúcar converteu-se na planta cultivada mais extraordinária que se conhece hoje para produzir combustíveis e  
bioeletricidade de baixo carbono. Trata-se da nova cana-de-energia, que nasceu com o ousado Programa Nacional do Álcool (Proálcool)  
nos anos 70, o qual impôs a mistura de etanol na gasolina, a ampla distribuição do produto nos postos de combustível e os veículos  
movidos a álcool puro. Nos anos 90, com a queda do preço do petróleo, o programa quase morreu. Mas renasceu em 2003, pelas  
mãos da indústria automobilística brasileira. Desde então, o Brasil converteu-se no maior laboratório de desenvolvimento de motores  
bicombustíveis do planeta, atingindo em 2010 a marca dos 10 milhões de veículos flex nas ruas. No ano passado, o consumo de etanol  
superou o de gasolina. Leia mais 

 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

ONS quer mais reforços no abastecimento de energia na  



região Sul, vulnerável em tempos de seca  
Fonte: Portal Infoenergia (10/06/10)  
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) quer reforços ao abastecimento de energia na região Sul, considerado vulnerável  
em tempos de seca. A primeira proposta, diz o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, é a construção de uma térmica para reduzir  
a dependência de importações de outras regiões. Em entrevista ontem, Chipp criticou o Plano Decenal de Energia, lançado  
recentemente, por não prever novas térmicas no sistema. Leia mais 
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Investimentos em carbono 
Fonte: Ciência & Vida (11/06/10) 
 
As nações amazônicas serão os vencedores antecipados no futuro mercado de créditos de carbono florestal, setor que pode atingir  
os vinte bilhões de dólares por ano até 2020, segundo um novo relatório. Estima-se que o desmatamento é responsável por quase 12  
por cento das emissões de gases do efeito estufa, que causam a mudança no clima, e há um consenso geral de que o acordo climático  
global, negociado em Copenhage, inclui um plano de proteção florestal.  Leia mais 
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