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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 
 

Pesquisa sobre segurança energética 
Você está convidado a participar de um projeto de pesquisa sobre segurança energética. O objetivo do projeto é explorar as diferentes dimensões da 
segurança energética. A pesquisa está sendo conduzida pelo Centre on Asia and Globalization, Lee Kuan Yew School of Public Policy e National 
University of Singapore. A Unicamp é um dos parceiros estratégicos do projeto.  
Para mais informações, clique aqui. Não deixe de participar! 
 
Distribuidoras da Eletrobras abrem processo seletivo de projetos de P&D  
As distribuidoras da Eletrobras estão recebendo propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). As propostas devem ser enviadas até as 



12h do dia 11 de junho para o e-mail pedpee.distribuicao@eletrobras.com, seguindo as instruções e o formato definidos na “Chamada para Projetos” (leia 
aqui). Podem participar universidades, instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise nas áreas de interesse previstas na chamada. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Poli-USP abre vagas para docentes 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo abriu concurso para provimento de vagas para professor doutor e professor titular, em regime de 
turno parcial e nível MS-3 e em regime de dedicação integral à docência e nível MS-6, respectivamente. 
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   
 
Já está no ar o site do II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010. Com enfoque no tema Oportunidades em Atividades 
Nucleares no Brasil (Medicina, Agricultura e Indústria), esta é uma decorrência natural do debate Energia Nuclear, Meio Ambiente 
e Segurança, tema do primeiro evento que contou com a participação de cerca de 100 pessoas. Assim como aconteceu em 2008, 

 



neste ano também serão oferecidos diversos minicursos, mas a grande novidade hoje fica por conta de um espaço no site, no link
Novidades, totalmente voltado para informações rápidas e entrevistas com convidados e palestrantes. Assim, os participantes 
acompanharão tudo o que vai acontecer no evento. O ENUMAS 2010 acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no anfiteatro da 
Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp. A programação já está disponível! (Cristiane Bergamini – Assessora de 
Comunicação Enumas 2010) 
 

Acesse o site do 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  

 

33rd IAEE  

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  



The Future of Energy: Global 
Challenges, Diverse Solutions 
 
06 a 09 de Junho de 2010 
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 
A programação final está disponível no site! 
 

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: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

WORKSHOP 

Caracterização e Processamento de 
Petróleo  
 
20 e 21 de Maio de 2010 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) – São Cristóv ão – SE  
Mais informações: (79) 2105 6676 
 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO  

  



1ª Conferência Internacional de 
Biocombustíveis 
 
26 a 28 de Maio de 2010 
Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP – São Paul o – SP  
Mais informações: (11) 3662-7361 
 

FÓRUNS PERMANENTES 

Mapeando Competências na Unicamp 
em Pesquisas: Mudanças Climáticas 
Globais 
 
A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA!  
 
27 de Maio de 2010 
Auditório do Centro de Convenções da Unicamp – Camp inas – SP  
Promoção e Realização: Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp 
Mais informações: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/extras/foruns_ext ras.php  

 

NOTÍCIAS 

BIODIESEL 



Petrobras vai investir US$ 530 milhões para produzi r  
biodiesel em Portugal  
Fonte: 24Horas News (03/05/10) 
 
A Petrobras vai investir, em parceria com a portuguesa Galp, US$ 530 milhões na produção de biodiesel em Portugal.  
Com início previsto para 2015, serão 250 mil toneladas/ano que serão voltadas para o mercado europeu.  
Leia mais: http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=327334  
 
 
ENERGIA 

Prevista para abril, obra antiapagão ainda nem come çou  
Fonte: Folha de S. Paulo (11/05/10) 
Por José Ernesto Credendio 
 
Enquanto subestação de energia não fica pronta, bai rros como Morumbi e Pinheiros têm falta esporádica de luz.  
Vencedora da concorrência para implantação da obra,  empresa privada ainda não obteve licença ambiental   
para tirar o projeto do papel.  
 
As obras de uma subestação de energia planejada para evitar apagões em ao menos 21 bairros de São Paulo, como Moema (zona sul) 
e Morumbi (zona oeste), que deveriam estar prontas em abril deste ano, ainda nem começaram. 
Enquanto isso, são vários os relatos de miniapagões nessas regiões. Até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, teve  
de reforçar o sistema de abastecimento emergencial de energia. 
Com o atraso, cresce o risco de um apagão de maiores proporções, como o de 2008, quando 2,5 milhões de pessoas ficaram sem luz  
na cidade devido à sobrecarga na subestação Bandeirantes, que fica ao lado da marginal Pinheiros. 
Para que a situação não se repetisse, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) determinou na época a realização de 14 obras  
emergenciais. 
A empresa privada CTEEP (ex-estatal paulista) assinou um contrato com a Aneel no qual se comprometeu a entregar uma linha de  



transmissão e a subestação Piratininga 2 até 16 de abril de 2010. 
A obra atrasou, contudo, devido à demora para obtenção da documentação ambiental. 
"Pesadelo"  
Mesmo que um apagão maior não tenha ocorrido de novo, são muitas as reclamações de problemas esporádicos. Moradora do  
Morumbi há um ano e meio, a editora Denise Gonçalves, 39, reclama dos cortes frequentes. "É um pesadelo. Moro no 15º andar  
de um prédio sem gerador", diz. 
Em Moema, comerciantes dizem que é frequente a queda de luz, mesmo em período sem chuva. Segundo Alba Santos, gerente de  
uma loja na avenida Cotovia, o problema ocorre duas vezes por mês. 
Ela diz que no meio do ano passado, na época da seca, a interrupção chegou a oito horas. O risco de apagão foi evidenciado em  
reunião recente na prefeitura, na qual o representante da CTEEP, Claudio Lara, resumiu: "Sem essa obra, nós temos riscos de apagão,  
temos riscos de não haver fornecimento de energia". 
Procurada pela Folha, a CTEEP não respondeu sobre a possibilidade de falta de energia na zona sul. Disse que a subestação vai  
minimizar "possíveis riscos de não atendimento ao consumo local". 
O diretor do Sindicato dos Eletricitários de SP Washington Aparecido dos Santos afirma que a zona sul já convive com o problema. 
"Todos sabem que a região sul cresce de forma desordenada e que a oferta de energia é a mesma. Qualquer problema um pouco  
maior na Bandeirantes vai desligar tudo", diz. 
A Eletropaulo não quis se manifestar sobre o atraso na construção da subestação Piratininga 2, mas nega que esse seja a causa do  
problema. 
O coordenador de Energia da Secretaria de Saneamento e Energia do Estado, Jean Negri, disse que foram feitas adaptações na  
subestação Bandeirantes para evitar apagões e que problemas como o de 2008 são mais evitáveis hoje. 
"Está colocado por nós que essa obra é fundamental e prioritária para a Grande São Paulo. O sistema não é imune, mas já temos a  
possibilidade de realocação de cargas [de energia na região sul]", diz. 
 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Estudo sugere nova direção para política climática 
Fonte: Carbono Brasil (11/05/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 



A London School of Economics e a Universidade de Oxford afirmam que a crise das negociações do clima em 2009 não deve ser  
desperdiçada, mas sim aproveitada para desencadear uma mudança de abordagem que conduzirá à evolução das discussões. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=725124  
 
 
BIOENERGIA 

Unesp e instituto cubano preparam cooperação em bio energia  
Fonte: Agência FAPESP (12/05/10) 
 
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o Instituto Cubano de Pesquisa dos Derivados da Cana-de-açúcar (ICIDCA) estão  
preparando um acordo de cooperação técnica que abrange pesquisas voltadas à produção de energias renováveis. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/12169/noticias/unesp-e-instituto-cubano-preparam-cooperacao-em-bioenergia.htm  
 
 
BIODIESEL 

Uso de biodiesel no transporte rodoviário é promiss or 
Fonte: Portal Exame (12/05/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Apenas 21% das frotas de ônibus e caminhões relataram problemas no motor com a mistura entre o bicombustível e o diesel comum,  
aponta pesquisa da CNT. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/pesquisa-mostra-uso-biodiesel-onibus-caminhoes-promissor-558777.html  
 
 
BOLSAS 

Órgão europeu dá bolsas de até 2,5 milhões de euros  para projetos de 



alto nível 
Fonte: Portal Unicamp (12/05/10) 
Por Luiz Sugimoto 
 
O European Research Council (ERC), fundado em 2005, vem oferecendo bolsas de alto nível cujos valores podem chegar a 2 milhões de  
euros para um projeto envolvendo jovens pesquisadores (entre 2 e 9 anos após a tese) e 2,5 milhões para estudos de ponta liderados por  
pesquisadores com ao menos 10 de experiência e resultados significativos – a duração vai até 5 anos. O professor Alain Peyraube, do  
Conselho Científico do ERC, apresentou o programa de bolsas a professores, pesquisadores e alunos da Unicamp nesta quarta-feira (12), a 
convite da Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (Cori). Ele veio acompanhado de Christophe de Beauvais, adido para  
Ciência e Tecnologia do Consulado da França em São Paulo, que está promovendo a série de palestras em universidades também de  
São Paulo, São Carlos, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/05/13/orgao-europeu-da-bolsas-de-ate-25-milhoes-de-euros-para-projetos-de-alto-nivel  
 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


