
 
 

 
Campinas 22 de Novembro de 2010. (Número 746)   
 

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 

 
Processo Seletivo para Professor: Curso de Engenharia Ambiental 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com base em seus documentos internos pertinentes, abre inscrições para o Processo Seletivo de 
Professor do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental. As inscrições vão até 25 de Novembro de 2010. Mais informações: anexo. 
 
Pós-graduação: Poli/USP abre vagas 
A Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado em Engenharia 
Mecânica. No primeiro caso, o prazo é até o dia 9 de dezembro e, no segundo, até o dia 10. Os cursos oferecidos são nas áreas de Engenharia de 
Controle e Automação Mecânica; Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos; e Engenharia Mecânica de Projeto e Fabricação. Mais informações: clique 
aqui. 



 
FAPESP e FAPERJ lançam chamada sobre mudanças climáticas 
A FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançam chamada de propostas para seleção de projetos de 
pesquisa cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas de pesquisa ligadas às mudanças climáticas globais. As propostas 
deverão ser encaminhadas até 4 de fevereiro de 2011. Mais informações sobre a chamada: clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

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 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕES 
TÉCNICAS! 
 

   



EVENTOS  

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos próximo 4 anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações:  http://ab3e.org.br/agenda2010/   

 

EEF Latam 2010  

Forum Latino Americano de Eficiência 
Energética 
 
29 de Novembro e 01 de Dezembro de 2010 
Hotel Blue Tree Morumbi – São Paulo – SP  
Mais informações: www.eeflatam.com.br   

 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina  
Mais informações:  http://www.elaee2011.org/   
 

 
 

 

NOTÍCIAS 
 

ENERGIA 

Energia no governo Dilma 
Fonte: Brasil Econômico (11/11/10)   
Por Adriano Pires 
 
A eleição de Dilma Rousseff poderá implicar no fortalecimento da participação de grandes empresas estatais, notadamente 
Petrobras e Eletrobras, na realização de grandes investimentos no setor de energia. Nesse caso, ocorreria um cenário onde as 
duas estatais seriam consideradas como empresas "campeãs nacionais". Leia mais 
 
 
ENTREVISTA 

A Amazônia está aquecendo  
Entrevista especial com Carlos Nobre  – INPE  
Fonte: IHU Online (18/11/10) 
 



“As variações climáticas das chuvas são rotineiras. O que nos chama a atenção é que num intervalo de cinco anos, do início da 
primeira de 2005 até agora, nós tivemos a mais drástica seca, a terceira maior seca no rio Amazonas e, ainda, tivemos a maior 
enchente do mesmo rio em 2009”, fala Carlos Nobre ao analisar os fenômenos climáticos extremos que têm atingido diretamente a 
Amazônia. Em entrevista, concedida por telefone, à IHU On-Line, o meteorologista Carlos Nobre analisou as secas que assolam a 
região amazônica e analisou as consequências de uma possível savanização de parte da floresta. E questionou: “o que está 
acontecendo? Nós ainda não temos uma explicação completa sobre o porquê estamos vendo tantos recordes sendo quebrados em 
termos de cheias e secas na bacia do rio Amazonas em tão pouco espaço de tempo”. Leia mais 
 
 
HIDROGÊNIO 

Considerações sobre a economia do hidrogênio 
Fonte: Ambiente Energia (22/11/10) 
Por Marcelo Linardi  
 
As células a combustível surgiram nas décadas pós-revolução industrial como uma das mais promissoras novas tecnologias de 
produção e energia elétrica, com forte caráter ambiental e eficientes. O dispositivo denominado célula a combustível representa o 
motor de mudança de uma economia baseada em fontes fósseis para a chamada “Economia do Hidrogênio” /RIFKIN 
2003//CRABTREE 2008/. Este novo conceito de economia carrega o potencial de uma economia de energia inesgotável. 
Entretanto, até que este sonho seja uma realidade, são imperativas muitas mudanças estruturais associadas a um grande esforço 
de P&D&I, priorizando a produção, armazenamento e utilização de hidrogênio em sistemas de células a combustível, além de ações 
governamentais sérias. A nanociência pode dar várias contribuições significativas em todas as etapas destes desenvolvimentos 
citados. Novos materiais devem ser desenvolvidos associados à compreensão dos fenômenos envolvidos na interação do 
hidrogênio com estes materiais em nano escala. Leia mais 
 
 
CO2 

CO2 ainda em alta 
Fonte: Agência FAPESP (22/11/10) 



 
Mesmo com o mundo em meio a uma importante crise econômica e financeira, as emissões de dióxido de carbono (CO2), principal 
personagem do aquecimento global, não caíram como se esperava. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Brasil construirá seis submarinos nucleares para pr oteger el 
petróleo 
Fonte: El Clarín (22/11/10) 
Por Eleonora Gosman  
 
Serán parte de una flota para defender los yacimientos frente a las costas del país. 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).  

 
 


