
 

 
  

 
 

Campinas, 05 de Julho de 2010. (Número 706)  

 
 

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 
 

Departamento de Recursos Minerais do Rio prorroga inscrições 
Oportunidades são temporárias por um ano, renovável por igual período. São duas vagas para a função de geólogo; uma de engenheiro civil com 
experiência em geotecnia, uma para geólogo ou engenheiro cartógrafo com experiência em geoprocessamento e uma de economista com experiência 
em gerência e controle de projetos. As inscrições vão até 9 de julho. Mais informações, clique 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. 
 

FAPESP e agência canadense lançam chamada 
A FAPESP e a AUF, do Canadá, publicam chamada para selecionar projetos de pesquisa científica e tecnológica cooperativos.  
As propostas podem ser em todas as áreas do conhecimento, envolvendo o intercâmbio de curta duração de pesquisadores e estudantes participantes 
nos projetos selecionados. As propostas para a chamada FAPESP-AUF (Chamada FAPESP 09/2010) serão recebidas até o dia 28 de outubro de 2010. 
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   
 

INSCRIÇÃO COM DESCONTO VAI ATÉ QUINTA-FEIRA 
 

 



As inscrições com descontos para participar do ENUMAS 2010 poderão ser realizadas somente até a próxima quinta-feira, 8  
de julho . Após essa data, participantes de qualquer categoria, professor/pesquisador, profissional de empresa ou mesmo 
estudantes, terão seus valores alterados, seja para participar somente no evento ou nos minicursos. Confira os valores e 
instruções para a inscrição no site do Enumas. (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 
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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  
 

12ª Feira e Seminário Internacional de 
Meio Ambiente Industrial e 
Sustentabilidade 
 
09 a 11 de Novembro de 2010 
Expo Center Norte – Pavilhão Azul – São Paulo – SP  
Mais informações: www.fimai.com.br   
 

SENDI 

Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
22 a 26 de Novembro de 2010 
Transamérica Expo Center – São Paulo – SP  
Mais informações: www.sendi.org.br   
 

 

NOTÍCIAS 

OPINIÃO 

Veículos Elétricos no Brasil?  
Fonte: Portal UNICA (artigo publicado no jornal Est ado de Minas - 25/06/10)  
Por Alfred Szwarc, consultor de emissões e tecnolog ia da UNICA 
 
O setor sucroenergético vem sendo injustamente acusado de fazer lobby contra o carro elétrico apesar de nem ter participado  
das discussões coordenadas pelo governo federal sobre esse tema e tampouco ter se manifestado oficialmente.  
Para compreendermos a visão do setor sobre esse assunto é preciso definir o que é um veículo elétrico. Leia mais 
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Desafios da química ambiental  
Fonte: Agência FAPESP (30/06/10) 
Por Fabio Reynol 
 
“É preciso conhecer os limites do planeta e definir melhor o que se entende por sustentabilidade”, disse Arnaldo Alves Cardoso,  
professor do Instituto de Química de Araraquara da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que coordena o projeto de pesquisa  
Effects of emissions on current and future rainfall patterns in Southeast Brazil, apoiado pelo Programa FAPESP de Pesquisa sobre  
Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG). Leia mais 



 
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS I 

Clima, certeza e (in)segurança 
Fonte: Folha Online (30/06/10) 
Por Marcelo Leite 
 
Os negacionistas da mudança do clima, maldenominados "céticos", têm certeza de que, se ela existir, não foi causada pelo homem 
- ou não merece ser combatida. Para negar a necessidade de adotar um tratado internacional para reduzir a emissão de gases do  
efeito estufa, coisa que na sua convicção destruiria a livre iniciativa e daria poder demais aos governos, lançam dúvidas sobre a  
ciência do aquecimento global. Leia mais 
 
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS II 

AIE exige fim imediato do uso de combustíveis  
altamente emissores de carbono 
Fonte: Carbono Brasil (02/07/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
Anteriormente uma bandeira levantada apenas por ambientalistas, a economia de baixo carbono passa agora por uma fase de  
reviravolta quando uma das maiores propulsoras do uso de combustíveis fósseis convoca uma revolução energética. Leia mais 
 
 

BIOCUMBUSTÍVEIS 

Brasil prioriza investimentos em biocombustível na África 
Fonte: 24Horas News (03/07/10) 



 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado, que o Brasil deve continuar incentivando o desenvolvimento da  
agricultura nas savanas africanas, tanto para a produção de alimentos quanto para o plantio de cana-de-açúcar voltada à produção de 
biocombustíveis. Ele participa de encontro com presidentes de países da África Ocidental, em Cabo Verde. Ele destacou que a  
prioridade da cooperação brasileira com o continente está na produção de biocombustíveis. Leia mais 
 
 

ETANOL I 

Balanço energético do etanol celulósico é positivo,   
diz Cabral da Embrapa Agroenergia  
Fonte: Portal Infoenergia (03/07/10) 
 
Balanço Energético e Mitigação das Emissões dos Gases de Efeito Estufa do Etanol Celulósico foi o tema apresentado na  
última semana pelo Chefe de Comunicação e Negócios da Embrapa Agroenergia, José Manuel Cabral na sessão  
BIOMASSA I - Biocombustíveis, Biodiesel, Etanol, Álcool Celulósico, do evento All About Energy 2010, que aconteceu em  
Fortaleza/CE. De acordo com Cabral, o etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil é o biocombustível de melhor balanço  
energético do mundo. Para cada unidade de energia fóssil, ou seja, derivada do petróleo empregada, o etanol armazena 9,3 unidades.  
“A produção de etanol celulósico aumentará o volume de combustível sem aumentar a área plantada com cana-de-açúcar,” destacou.  
Leia mais 
 
 

ETANOL II 

Lobby do etanol ganha 'aliados' nos Estados Unidos 
Fonte: Estadão Online (04/07/10) 
 
O lobby do setor brasileiro do etanol encontrou dois reforços inusitados para sua meta de abrir o resistente mercado americano.  
Diante do maior desastre ambiental dos Estados Unidos - o derramamento de cerca de 35 mil barris diários de petróleo no Golfo do 



México ao longo dos últimos 65 dias -, o presidente americano, Barack Obama, abraçou a bandeira da energia renovável e da  
redução da dependência de petróleo. 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. 
 

 

  
 


