
EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição está disponível no site do evento!
As inscrições antecipadas serão aceitas até o dia 27/10, próxima segunda-feira. Caso contrário, elas deverão ser
feitas durante o evento.

Campinas, 24 de Outubro de 2008. (Número 512)



WORKSHOP

Uso da Água na Produção de Etanol de Cana-de-Açúcar
24 de Novembro de 2008
Auditório DEMA – FEM/Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3201 6902 / 6903 Ramal 6 com Fabiana ou Fernanda

A participação é gratuita!
As vagas são limitadas!

Inscrições:
Para se inscrever, basta enviar e-mail para fabianagviana@terra.com.br ou fernandacolucci@yahoo.com.br com nome completo, instituição,
e-mail e telefone de contato.

Programação:
Segue anexa.

SEMINÁRIO

Energia Eólica - Perspectivas, Implantação, Investimentos e
Desafios para Geração de Energia Limpa no Brasil
26 de novembro de 2008
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3079-9910

Seminário Nacional de Eficiência Energética



O 3º Choque do Petróleo
17 a 19 de Novembro de 2008
Clube de Engenharia – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.portalpch.com.br/images/stories/pdf/SEE.pdf

VE 2009

6º Seminário e Exposição de Veículos Elétricos
09 a 11 de Novembro de 2008
Espaço Cultural da CPFL – Campinas – SP
Mais informações: www.ve.org.br/

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

Eletricidade solar para os telhados do Brasil
Fonte: Valor Econômico (20/10/2008)

A geração de energia elétrica a partir das chamadas células solares fotovoltaicas, dispostas em pequenas usinas distribuídas pelos telhados
das edificações e conectadas ao sistema de distribuição de centros urbanos, é uma aplicação crescente da tecnologia solar em todo o



mundo. Diferentemente dos coletores solares térmicos para aquecimento de água, a tecnologia solar fotovoltaica converte a luz do sol
diretamente em energia elétrica. A Associação da Indústria Solar Alemã (BSW) contabilizou no ano de 2007 a conexão de 130 mil novas
instalações fotovoltaicas conectadas que representam a incorporação de 1.100 MW, ou seja, a potência prevista para cada uma das fontes
contempladas no Programa Nacional de Fontes Alternativas de Energia (Proinfa). Com isto, o total de instalações na Alemanha passa a 430
mil sistemas,
com uma potência total de 3.800 MW. Os alemães estão fazendo isto através de um programa de incentivo, que paga aos geradores solares
tarifas-prêmio que têm um impacto tarifário muito pequeno e que está distribuído por toda a população daquele país.
Leia mais: http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?View=%7bEA5783EB-3CC4-4255-995E-
98B9D1391764%7d&Team=&params=itemID=%7b3EEFCDE8-5A29-4872-8AC7-C13E9CB530F9%7d%3B&UIPartUID=%7bD90F22DB-
05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7d

RECURSOS HÍDRICOS

Dificuldades conceituais
Fonte: Agência Fapesp (22/10/08)

A bacia hidrográfica passou a ser adotada como unidade de gestão das águas brasileiras em 1997. Embora a adoção do conceito apresente
limitações e inconvenientes que geram divergências, ela representa um avanço para as políticas de aproveitamento de recursos hídricos no
país. A conclusão é de uma pesquisa realizada na Escola Politécnica (EP) da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista
Estudos Avançados.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9615/especiais/dificuldades-conceituais.htm

PRÊMIO

Ecovisor é semifinalista do Prêmio Santander de
Empreendedorismo
Fonte: Portal Unicamp (22/10/08)

O projeto que prevê a criação de um sistema de painéis luminosos a partir de telas de LCD oriundas de telefones celulares descartados,
desenvolvido pelos alunos Diego Vaz Pontes Cambra (física) e Natacha Calazans do Nascimento (engenharia elétrica) é semifinalista do
Prêmio Santander de Empreendedorismo. Batizado de “ecovisor”, ele surge como importante alternativa aos tradicionais outdoors de lona,



papel e, também, aos que utilizam lâmpada de mercúrio. O anúncio oficial dos finalistas será realizado no próximo dia 30 de outubro, em
São Paulo. Cada vencedor receberá como premiação R$ 50 mil para a viabilização do projeto, além de certificado e troféu.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/22/projeto-ecovisor-e-semifinalista-do-premio-santander-de-empreendedorismo

PETRÓLEO

Petrobras investe 5,6 milhões em Laboratório na Faculdade de
Engenharia Química
Fonte: Portal Unicamp (23/10/08)

A Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp receberá da Petrobras um investimento de R$ 5,6 milhões para a construção do
Laboratório de Processos Intensificados para Avaliação e Valoração de Petróleos (ProcInt-ValPet), coordenado pelo professor Rubens
Maciel Filho. O novo laboratório, que terá 2.500 metros quadrados, será construído em uma área cedida pela reitoria da Universidade,
através do auxílio do diretor, localizada ao lado da Faculdade. O objetivo desse novo laboratório, de acordo com o professor Rubens, é
continuar com os desenvolvimentos de pesquisa nas áreas de avaliação e valoração de petróleo.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/26/petrobras-investe-56-milhoes-para-novo-laboratorio-na-faculdade-de-
engenharia-

PETRÓLEO

Opep anuncia corte de 1,5 mi de barris por dia na produção
Fonte: Estadão Online (24/10/08)

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou nesta sexta-feira, 24, um corte de 1,5 milhões de barris por dia em
sua produção, que entrará em vigor em 1º de novembro. Em nota, a Opep disse que os preços vivem um colapso de magnitude e rapidez
dramática.
Leia mais: www.estadao.com.br/economia/not_eco265623,0.htm

ENERGIA NUCLEAR



Greenpeace demarca rota de material radioativo em Salvador
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (24/10/08)

Cerca de 5 km do trajeto percorrido todos os anos por caminhões carregados de concentrado de urânio foram pintados com símbolos
nucleares.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=11adef7461c2864e8ab1b39c83de9361#

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). Obrigada.


