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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   
 
Já está disponível a ficha de inscrição para as palestras e minicursos do II ENUMAS 2010. Nesta edição do evento serão oferecidos 19 temas inéditos de 
minicursos na área nuclear. Os estudantes da FEQ e FEM/Unicamp terão inscrições especiais para participar do evento. Os demais participantes também 
podem conseguir descontos, mas é preciso efetivar as inscrições até o dia 8 de julho. Confira na programação a ementa e horários e inscreva-se agora 
mesmo!  
Cristiane Bergamini - Assessora de Comunicação Enumas 2010 

 



 

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   

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 

5º Workshop Internacional sobre 
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  
 

3º FIIEE - MG 

Feira Internacional da Indústria 
Elétrica e Eletrônica de Minas Gerais 
 
10 a 13 de Agosto de 2010 
Belo Horizonte - MG 
Mais informações: www.fiiee.com.br   

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.elaee2011.org   
 
Data limite para submissão de resumos: 15 de Novemb ro de 2010.  

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA 

Energia nuclear, meio ambiente e soberania 
Fonte: Estadão Online (26/05/10) 
Por Samuel Pinheiro Guimarães - Ministro da Secreta ria de Assuntos Estratégicos 
 
Para entender o Protocolo Adicional ao Acordo de Salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) é indispensável  
vê-lo no contexto da questão nuclear em seus três aspectos fundamentais: a guerra nuclear, a não-proliferação e o desenvolvimento  
tecnológico. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Potencial do setor deve acelerar processo de fusão de empresas  
Fonte: Folha de São Paulo (28/05/10) 
Por José Carlos Grubisich - presidente da ETH Bioen ergia 
 
Potencial do setor deve acelerar processo de fusão de empresas 
 
O setor bioenergético brasileiro passa por importante transformação. A produção de etanol a partir da cana-de-açúcar -energia limpa,  
renovável e competitiva- está na agenda global de sustentabilidade e traz um cenário novo, promissor e positivo. 
Prova disso é a chegada de novos "players", como grandes operadores agrícolas e empresas petrolíferas. 
Desde 2008, vê-se operações emblemáticas de redesenho do setor, como as associações entre a Cosan e a NovaAmerica, a francesa  



Louis Dreyfus e a Santelisa Vale, seguida por Bunge e Moema, Shell e Cosan e pela combinação de ativos da ETH Bioenergia com a 
 Brenco. Sem falar na recente negociação entre Petrobras e Açúcar Guarani. 
Esse movimento deve se intensificar, com a consolidação de empresas com escala, tecnologia e grande capacidade de investimentos  
e confirma a atratividade do negócio e o forte potencial de crescimento do mercado internacional para esse combustível. 
A civilização do petróleo cede espaço para fontes de energia limpas e renováveis, graças ao reconhecimento de que estas últimas  
reduzem as emissões de CO2 e provocam efeitos positivos no clima. 
Além disso, a produção brasileira de etanol traz ganhos expressivos de competitividade, com melhor eficiência nas áreas agrícola e  
industrial. 
O mundo reconhece que a tecnologia brasileira para a produção de energia de biomassa é uma das soluções para um mercado  
competitivo e sustentável. 
O recente reconhecimento da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, de que o etanol de cana-de-açúcar é um combustível avançado,  
e a aprovação, pelo Conselho de Qualidade do Ar do Estado da Califórnia (Carb), da regulamentação do Padrão de Combustível de  
Baixa Emissão de Carbono (LCFS) devem beneficiar a entrada do etanol brasileiro nos EUA. 
A LCFS torna obrigatória, na Califórnia, a redução em 10% das emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, até  
2020. 
O Japão também vê no etanol de cana-de-açúcar uma solução para reduzir a emissão de CO2 e sua dependência em relação a  
combustíveis fósseis. O governo japonês trabalha em um projeto para aumentar para até 10% a mistura de etanol na gasolina até 2020,  
o que criaria um mercado potencial de até 6 bilhões de litros para o etanol produzido no Brasil. 
Essa transformação no cenário internacional pode abrir uma nova fase de crescimento para os investimentos no setor, estimados em  
R$ 100 bilhões nos próximos cinco anos, além de gerar empregos qualificados. 
Chegou o momento de vencer as restrições comerciais internacionais e levar a discussão da produção de etanol para a agenda  
energética mundial. 
 
 
DIESEL 

Aperfeiçoamento de técnica reduz emissão de poluent es  
em motor a diesel 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV - Nº 464 (07 a 13/06/10) 



Por Jeverson Barbieri 
 
Pesquisa desenvolvida pelo engenheiro mecânico Lucas Lázaro Ferreira Squaiella obteve, por meio do aperfeiçoamento de uma  
técnica, a redução significativa da emissão de poluentes gerada por veículos equipados com motor a diesel. O poluente mais abundante  
produzido por este tipo de motor, o óxido de nitrogênio (NOx), teve seu índice diminuído de 5 g/kWh para 0,4 g/kWh – unidade específica  
de medição que leva em conta a potência do motor, independentemente do seu tamanho. O principal resultado obtido com esse  
desenvolvimento foi atingir o objetivo de atender os limites de emissão previstos para entrar em vigor na Europa somente em 2014,  
o chamado nível Euro 6. O engenheiro trabalhou em uma técnica chamada de Recirculação de Gás de Exaustão (EGR, em inglês)  
na qual uma pequena quantidade de gás que sai do escape retorna à admissão. “Essa é a principal estratégia”, revelou Squaiella.  
Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Dá para crescer sem sujar 
Fonte: Revista Época (12/06/10) 
Por Aline Ribeiro 
 
O Brasil tem uma missão difícil pela frente: reduzir seu impacto no aquecimento global, sem sacrificar o desenvolvimento.  
Não importa o ritmo das negociações internacionais, os países terão de reduzir suas emissões de poluentes, e o Brasil, como oitavo  
maior emissor do mundo, tem suas responsabilidades. O país já se comprometeu oficialmente a fazer isso, mas até agora não detalhou  
seu plano. Alguns Estados, como São Paulo, também criaram leis do clima, sem especificar como chegarão aos objetivos. Um estudo  
inédito do Banco Mundial, a ser apresentado na quinta-feira, pode ajudar a estabelecer políticas de redução de poluentes. Trata-se  
do mais aprofundado mapeamento das medidas que reduzem emissões, quanto custam, em que setores estão e que  
resultado podem gerar. Leia mais 
 
 
BIOENERGIA 

BIOEN afinado 



Fonte: Agência FAPESP (14/06/10) 
Por Fabio Reynol 
 
O primeiro evento a reunir participantes de todos os 54 projetos do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN),  
realizado nos dias 9 e 10 de junho em São Pedro (SP), produziu um panorama geral do programa e ajudou a iniciar um debate  
sobre as áreas críticas a serem enfrentadas. Leia mais 
 
 
COMBUSTÍVEL 

Carro elétrico versus etanol  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (14/06/10) 
Por Daniel Camargos 
 
Podem existir vários motivos para o governo federal ter tirado o projeto do carro elétrico brasileiro da tomada, mas o que não pode ser  
alegado é que faltam informações. O grupo de trabalho para avaliar o assunto, composto por diversas entidades, esteve no Banco  
Nacional do Desenvolvimento (BNDES) no mês passado e subsidiou o governo federal com um arsenal de números, dados e  
perspectivas que convergem sempre para o mesmo norte: o carro elétrico, ou mesmo híbrido, só dará a partida de fato com apoio  
do governo federal – que chegou a falar em incentivos ao segmento, mas acabou recuando. 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. 
 

 

  



 


