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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 
 

Coordenador de Projetos com foco em Meio Ambiente 
O Instituto Ethos abre vaga para coordenador de projetos em Meio Ambiente. Os interessados deverão se candidatar à vaga através do link Trabalhe 
Conosco no site do Instituto Ethos até 25 de Junho (próxima sexta-feira). 
 
Oportunidades de pesquisa para alunos de pós-graduação 
O Prof. Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, oferece oportunidades de pesquisa para alunos de pós-
graduação interessados em trabalhar no tema de geração de eletricidade em edificações verdes. Caso haja interesse, favor entrar em contato 
diretamente com o professor (jannuzzi@fem.unicamp.br) enviando CV resumido até o dia 30 de junho de 2010. O perfil de aluno desejado inclui alguma 



familiaridade com tecnologias de geração de eletricidade de pequeno porte, monitoramento de equipamentos, sistemas de aquisição de dados e 
instalações elétricas. 
 
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   
 
 

Confira entrevista do Presidente da Eletrobras Elet ronuclear, Othon Luiz 
Pinheiro da Silva, ao ENUMAS 

 



 
“Um evento como o ENUMAS é muito oportuno face ao momento que a indús tria nuclear brasileira vive, com a retomada 
da construção de Angra 3 e o processo de seleção de  sítios para novas centrais nucleares .” 
 (Othon Luiz Pinheiro da Silva, Presidente da Eletr obras Eletronulcear)  
 
Além da entrevista,assista ainda ao vídeo com os depoimentos dos Presidentes da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, da 
Eletrobras, José Antonio Muniz, e do Chefe do Escritório da Eletronuclear no Recife, Carlos Henrique Mariz sobre a instalação 
desse escritório no Nordeste. E para concluir você confere também algumas curiosidades e vídeos sobre a energia nuclear em 
EXTRAS, no fim da matéria. Leia agora 
 
Cristiane Bergamini - Assessora de Comunicação Enumas 2010 
 
 

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 
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  
 

Mobilização da Indústria Paulista 
para o Setor de Petróleo e Gás 
 
01 de Julho de 2010 
Teatro Municipal de Sertãozinho – Sertãozinho – SP  
Mais informações: (16) 3947 5522 
 

TEMPORADA DE CAÇA AOS GATOS 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Práticas, equipamentos e soluções 
no combate ao furto e à fraude em 
energia e saneamento 
 
14 de Julho de 2010 
Auditório da AEERJ – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: (21) 2262-9401/ 2215-2245 
 

Fórum Cenários para Renovação das 
Concessões Elétricas Brasileiras 
 
19 de Julho de 2010 
Golden Tulip Paulista Plaza – São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui  
 

ACEEE SUMMER STUDY 2010 

Energy Efficiency in Buildings -  
"The Climate for Efficiency is Now" 
 
15 a 20 de Agosto de 2010 
Pacific Grove – Califórnia – USA  
Mais informações: clique aqui   
 



 

EEDAL’11 

6th International Conference on 
Energy Efficiency in Domestic 
Appliances and Lighting 
 
24 a 26 de Maio de 2011 
Copenhagen – Dinamarca   
Mais informações: anexo 
 

 

NOTÍCIAS 

PUBLICAÇÃO 

UNICA lança livro “Etanol e Bioeletricidade”  
Um dos capítulos é de autoria de pesquisador do NIP E/Unicamp 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (25/06/10) 
Por Fabiana Gama Viana 
 
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) lançou no último dia 07 o livro “Etanol e Bioeletricidade: a cana-de-açúcar no futuro  
da matriz energética”, que foi coordenado e organizado por Eduardo L. Leão de Sousa e Isaías de 
Carvalho Macedo.  
O livro apresenta nove estudos inéditos sobre o mapa sucroenergético brasileiro, o etanol e saúde, externalidades sociais dos  
combustíveis, contribuição do etanol para a mudança do clima, avaliação dos veículos flex, além de políticas internacionais e mercado  
e concorrência. O capítulo sobre o etanol na matriz energética brasileira foi escrito pelo professor da Faculdade de Engenharia Mecânica 



da Unicamp e pesquisador do NIPE, Sergio Valdir Bajay, em parceria com o professor da Universidade Federal de Itajubá (Unifei),  
Luiz Augusto Horta Nogueira, e com o consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de minas, energia e recursos hídricos, 
Francisco José Rocha de Sousa.  
Para fazer o download do livro “Etanol e Bioeletricidade”, clique aqui.  
 
 
ELETRICIDADE LIMPA 

Coordenador do NIPE faz apresentação em evento  
realizado nas Filipinas  
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (25/06/10) 
Por Fabiana Gama Viana 
 
O coordenador do NIPE e professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, Gilberto De Martino Jannuzzi, realizou palestra  
sobre os instrumentos para a geração de eletricidade limpa no Brasil durante o Asia Pacific Dialogue on Clean Energy Governance  
and Regulation. O evento, realizado dentro do Asia Clean Energy Forum, aconteceu em 21 e 22 de junho, em Manila, capital das  
Filipinas. A apresentação do prof. Jannuzzi foi realizada em tempo real por teleconferência.  
O evento reuniu em torno de 150 pessoas entre representantes de empresas públicas e privadas e professores e pesquisadores de  
instituições de ensino de todo o mundo para compartilhar experiências sobre o planejamento e regulamentação no que diz respeito às  
energias limpas.  
Para ter acesso à apresentação do prof. Jannuzzi, clique aqui.  
Clique aqui para mais informações sobre o evento. 
 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Mark Lundell: “O Brasil vai gerar mais benefícios e m  
investimentos de mitigação” 



Fonte: Época (22/06/10) 
Por Marina Franco 
 

Entrevista Mark Lundell - Coordenador de Operações Setoriais para o Desenvolvimento  
Sustentável do Banco Mundial 
 
Para o coordenador de Operações Setoriais para o Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial, Mark Lundell, a consciência  
ambiental brasileira é avançada. Em algumas áreas, especialmente nas de transporte e energia, o país já é um dos mais limpos.  
Os empresários que não investem em redução de suas emissões são aqueles que não pensam em benefícios ao médio ou  
longo prazo. “É uma questão coorporativa, que dá muito mais ênfase ao resultado em curto prazo”, afirma. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Petrobras encontra mais indícios de petróleo no pré -sal 
Fonte: Portal Exame (23/06/10) 
Por Nielmar de Oliveira 
 
A Petrobras anunciou, nessa terça-feira (22) à noite, a descoberta de novos indícios de óleo em um reservatório de petróleo  
localizado na área de concessão do Campo de Albacora Leste, no pré-sal da Bacia de Campos, no litoral norte fluminense.  
Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Agricultura moderna ajuda a evitar o aquecimento gl obal 
Fonte: Scientific American Brasil (23/06/10) 
Por Colin Sullivan 
 
A agricultura moderna de alto rendimento reduziu a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, de acordo com  



surpreendente estudo de pesquisadores da Stanford University. Os avanços tecnológicos na agricultura ajudaram, assim, a reduzir  
a necessidade de derrubar florestas para transformá-las em terras agrícolas, diz o estudo. Tal conversão envolve a queima de árvores  
e outros depósitos naturais de carbono, o que aumenta as emissões de carbono, metano e óxido nitroso. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Dobra o número de cientistas brasileiros no IPCC; v eja nomes 
Fonte: Folha Online (23/06/10) 
Por Ricardo Mioto 
 
O painel do clima da ONU divulgou nesta quarta (23) a lista cientistas que deverão escrever o quinto relatório sobre aquecimento global.  
Serão 17 brasileiros elaborando os estudos e outros oito fazendo as revisões. No quarto relatório, eram oito pesquisando e  
cinco tiveram suas considerações levadas em conta na revisão. Leia mais 
 
 
CO2 

Empresas brasileiras divulgam inventários de emissõ es 
Fonte: Carbono Brasil (23/06/10) 
 
O Registro Público de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil lançado nesta terça-feira reúne 35 das maiores  
companhias do país que se mostraram responsáveis pela liberação de 89 milhões de toneladas de dióxido de  
carbono equivalente. 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. 
 

 

  
 


