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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 
 

Processo Seletivo na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp 
O processo seletivo é para 1 vaga de professor doutor na área de fenômenos de transporte e operações unitárias.  
As inscrições vão até 18 de maio de 2010. Clique aqui para ver o edital. 
 
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. 
 
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/  
 

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 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO  

  



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  
 

2nd Pan American Congresso on 
Plants and BioEnergy 
 
08 a 11 de Agosto de 2010 
São Pedro – SP  
Mais informações: www.plantsandbioenergy.com.br   

 

NOTÍCIAS 

BIODIESEL  

Produtores de biodiesel afirmam que o Brasil pode a umentar  



já a mistura de biodiesel para 10%  
Fonte: Infoenergia (17/05/2010) 
 
O diretor executivo da União Brasileira do Biodiesel, Sérgio Beltrão, garantiu que o setor já tem capacidade para atender a uma  
decisão governamental de aumentar de imediato a adição do biodiesel ao óleo diesel mineral, de 5% para 10%  
(do B5, atualmente em vigência no país, para o B10). 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/paginas/noticias.asp?codigo=2592  
 
 

ALTERNATIVA 

Bambu, da construção ao carvão vegetal 
Fonte: Jornal da Unicamp (10 a 16 de maio de 2010 –  ANO XXIV – Nº 461) 
Por Jeverson Barbieri 
 
Quando desembarcar em Moçambique, ainda neste mês, o professor Antonio Ludovico Beraldo, diretor associado da Faculdade de  
Engenharia Agrícola (Feagri), levará na bagagem tecnologias para fabricação de equipamentos e metodologia de construção  
não-convencional, além da técnica para a produção de carvão vegetal a partir do bambu. Essa transferência de conhecimento faz parte  
de um acordo de cooperação técnica de desenvolvimento urbano existente entre o Brasil e o país africano e tem como parceiro principal  
a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2010/ju461_pag07.php#  
 
 

MEIO AMBIENTE  

Ibama admite extinções em Belo Monte 
Fonte: Folha de S. Paulo (16/05/2010) 
Por Reinaldo José Lopes 
 



Funcionário diz que há chance de "quatro ou cinco" espécies de peixes sumirem em usina, mas minimiza i mpacto total.  
Especialistas em fauna das águas do Xingu apontam q ue estudo de impacto incluiu como amazônicas até es pécies  
da Argentina. 
 
"Quatro ou cinco espécies de peixes têm potencial de se extinguir, mas assumimos esse risco. Para o conjunto da Amazônia,  
faria muito mais mal construir 25 termelétricas do que a usina hidrelétrica de Belo Monte", afirma o biólogo Antonio Hernandes, do  
Ibama. Coordenador de infraestrutura de energia elétrica do órgão ambiental, Hernandes falou à Folha em resposta às críticas feitas  
por um grupo de ictiólogos - biólogos especializados em peixes - ao estudo de impacto ambiental que tornou possível o licenciamento  
e posterior leilão da usina. Entre outros problemas, esses cientistas apontam a imperícia na identificação das espécies nativas do  
trecho do rio Xingu que receberá a usina. Os bichos teriam sido igualados erroneamente a peixes que só existem em outras bacias  
hidrográficas. Subestima-se, assim, a presença no Xingu de espécies que ainda nem ganharam nome científico. Também reclamam  
que houve desleixo no cadastro dos espécimes coletados em museus, o que pode atrapalhar o estudo da diversidade de espécies  
quando seu habitat estiver alterado ou mesmo desaparecido. E afirmam que o número real de peixes sob risco de sumir pode ser  
muito maior do que quatro ou cinco. O Ibama, porém, discorda. 
"Análise crítica"  
Os ictiólogos assinam um capítulo de uma análise crítica do estudo de impacto ambiental de Belo Monte. Entre eles está Paulo  
Buckup, do Museu Nacional da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
"Do meu ponto de vista, o principal problema é que não é possível verificar as identificações dos peixes, o que é fundamental numa  
fauna em que quase metade das espécies ainda não foram descritas. É como inocentar ou condenar uma pessoa sem apresentar as  
provas materiais do crime", diz. 
Buckup lembra que numerar os espécimes, associando-os de forma precisa ao local onde foram coletados, é a "premissa básica  
aceita pelos cientistas" para estudos sobre biodiversidade. Hernandes, do Ibama, diz que o material "não foi jogado fora", tendo sido  
depositado, segundo ele, no Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém. 
"É um problema menor. Há coisas mais graves no estudo de impacto, até porque mandaram exemplares aqui para o museu", diz  
Flávio César Thadeo de Lima, pesquisador do Museu de Zoologia da USP que também participou da análise. 
De uma lista de 14 espécies citadas pelo estudo da usina, por exemplo, cinco seriam, na verdade, bichos que nem ocorrem na  
Amazônia, tendo sido registrados em lugares tão distantes quanto a Bahia, o Uruguai e a Argentina. As demais ocorrem fora da bacia  
do Xingu, levantando fortes suspeitas de identificação incorreta. 
Para Lima, um dos problemas mais graves é que o estudo de impacto não chama a devida atenção para duas espécies que já constam  
da lista nacional de espécies sob risco de extinção, o pacu-capivara e o carismático cascudo-zebra, sucesso entre aquaristas  



"Eles só existem na Volta Grande do Xingu", diz o ictiólogo, referindo-se à área que será mais afetada pela usina. Hernandes rebate:  
"Não sabemos se essas espécies realmente só existem lá". 
Para o funcionário do Ibama, é provável que "90% das espécies" únicas da Volta Grande se encontrem em ambientes similares no rio  
Iriri, que serão protegidos como contrapartida ao impacto de Belo Monte. 
Não é o que os pesquisadores afirmam. "Não sei qual o tamanho da nossa ignorância, mas sei que ela é bem grande", diz Lima.  
"Teremos um programa de levantamento das espécies antes de qualquer obra, nos próximos três ou quatro anos, então eles poderão  
tentar comprovar isso", diz Hernandes. 
 
 
INVESTIMENTO 

Fundo promete US$ 4 bi para projetos de baixo carbo no 
Fonte: Carbono Brasil (14/05/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
No que pode ser considerada a primeira medida concreta resultante da Conferência do Clima de Copenhague, o Fundo Global  
para o Meio Ambiente recebeu doações para financiar iniciativas limpas em países pobres e emergentes.  
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=725144  
 
 
MATRIZ ENERGÉTICA 

Brasil camina hacia una matriz energética diversifi cada 
Fonte: Energy Press (10/05/10) 
Entrevista com Nivalde de Castro – Coordenador do G rupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL) da UFRJ 
 
De passagem pela Bolívia, para desenvolvimento de programa de integração energética entre aquele país e o Brasil, o coordenador do  
GESEL, Nivalde de Castro, deu entrevista ao periódico boliviano Energy Press, e falou sobre as alternativas para matriz energética  
brasileira. Segundo Nivalde, é importante priorizar a participação da hidroeletricidade por ser a forma de geração mais limpa e  
barata existente. Nivalde afirma que este deve ser o foco de paises que também contam com potencial hidroelétrico, como Bolívia,  



Peru, Colômbia.  
Leia mais: http://www.nuca.ie.ufrj.br/blogs/gesel-ufrj/index.php?/archives/10765-GESEL-Entrevista-com-Nivalde-de-Castro-Brasil-camina-hacia
energetica-diversificada.html  
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27 de Maio de 2010 
Auditório do Centro de Convenções da Unicamp – Camp inas – SP  
Promoção e Realização: Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp 
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Plants and BioEnergy 
 
08 a 11 de Agosto de 2010 
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NOTÍCIAS 

BIODIESEL  

Produtores de biodiesel afirmam que o Brasil pode a umentar  



já a mistura de biodiesel para 10%  
Fonte: Infoenergia (17/05/2010) 
 
O diretor executivo da União Brasileira do Biodiesel, Sérgio Beltrão, garantiu que o setor já tem capacidade para atender a uma  
decisão governamental de aumentar de imediato a adição do biodiesel ao óleo diesel mineral, de 5% para 10%  
(do B5, atualmente em vigência no país, para o B10). 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/paginas/noticias.asp?codigo=2592  
 
 

ALTERNATIVA 

Bambu, da construção ao carvão vegetal 
Fonte: Jornal da Unicamp (10 a 16 de maio de 2010 –  ANO XXIV – Nº 461) 
Por Jeverson Barbieri 
 
Quando desembarcar em Moçambique, ainda neste mês, o professor Antonio Ludovico Beraldo, diretor associado da Faculdade de  
Engenharia Agrícola (Feagri), levará na bagagem tecnologias para fabricação de equipamentos e metodologia de construção  
não-convencional, além da técnica para a produção de carvão vegetal a partir do bambu. Essa transferência de conhecimento faz parte  
de um acordo de cooperação técnica de desenvolvimento urbano existente entre o Brasil e o país africano e tem como parceiro principal  
a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2010/ju461_pag07.php#  
 
 

MEIO AMBIENTE  

Ibama admite extinções em Belo Monte 
Fonte: Folha de S. Paulo (16/05/2010) 
Por Reinaldo José Lopes 
 



Funcionário diz que há chance de "quatro ou cinco" espécies de peixes sumirem em usina, mas minimiza i mpacto total.  
Especialistas em fauna das águas do Xingu apontam q ue estudo de impacto incluiu como amazônicas até es pécies  
da Argentina. 
 
"Quatro ou cinco espécies de peixes têm potencial de se extinguir, mas assumimos esse risco. Para o conjunto da Amazônia,  
faria muito mais mal construir 25 termelétricas do que a usina hidrelétrica de Belo Monte", afirma o biólogo Antonio Hernandes, do  
Ibama. Coordenador de infraestrutura de energia elétrica do órgão ambiental, Hernandes falou à Folha em resposta às críticas feitas  
por um grupo de ictiólogos - biólogos especializados em peixes - ao estudo de impacto ambiental que tornou possível o licenciamento  
e posterior leilão da usina. Entre outros problemas, esses cientistas apontam a imperícia na identificação das espécies nativas do  
trecho do rio Xingu que receberá a usina. Os bichos teriam sido igualados erroneamente a peixes que só existem em outras bacias  
hidrográficas. Subestima-se, assim, a presença no Xingu de espécies que ainda nem ganharam nome científico. Também reclamam  
que houve desleixo no cadastro dos espécimes coletados em museus, o que pode atrapalhar o estudo da diversidade de espécies  
quando seu habitat estiver alterado ou mesmo desaparecido. E afirmam que o número real de peixes sob risco de sumir pode ser  
muito maior do que quatro ou cinco. O Ibama, porém, discorda. 
"Análise crítica"  
Os ictiólogos assinam um capítulo de uma análise crítica do estudo de impacto ambiental de Belo Monte. Entre eles está Paulo  
Buckup, do Museu Nacional da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
"Do meu ponto de vista, o principal problema é que não é possível verificar as identificações dos peixes, o que é fundamental numa  
fauna em que quase metade das espécies ainda não foram descritas. É como inocentar ou condenar uma pessoa sem apresentar as  
provas materiais do crime", diz. 
Buckup lembra que numerar os espécimes, associando-os de forma precisa ao local onde foram coletados, é a "premissa básica  
aceita pelos cientistas" para estudos sobre biodiversidade. Hernandes, do Ibama, diz que o material "não foi jogado fora", tendo sido  
depositado, segundo ele, no Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém. 
"É um problema menor. Há coisas mais graves no estudo de impacto, até porque mandaram exemplares aqui para o museu", diz  
Flávio César Thadeo de Lima, pesquisador do Museu de Zoologia da USP que também participou da análise. 
De uma lista de 14 espécies citadas pelo estudo da usina, por exemplo, cinco seriam, na verdade, bichos que nem ocorrem na  
Amazônia, tendo sido registrados em lugares tão distantes quanto a Bahia, o Uruguai e a Argentina. As demais ocorrem fora da bacia  
do Xingu, levantando fortes suspeitas de identificação incorreta. 
Para Lima, um dos problemas mais graves é que o estudo de impacto não chama a devida atenção para duas espécies que já constam  
da lista nacional de espécies sob risco de extinção, o pacu-capivara e o carismático cascudo-zebra, sucesso entre aquaristas  



"Eles só existem na Volta Grande do Xingu", diz o ictiólogo, referindo-se à área que será mais afetada pela usina. Hernandes rebate:  
"Não sabemos se essas espécies realmente só existem lá". 
Para o funcionário do Ibama, é provável que "90% das espécies" únicas da Volta Grande se encontrem em ambientes similares no rio  
Iriri, que serão protegidos como contrapartida ao impacto de Belo Monte. 
Não é o que os pesquisadores afirmam. "Não sei qual o tamanho da nossa ignorância, mas sei que ela é bem grande", diz Lima.  
"Teremos um programa de levantamento das espécies antes de qualquer obra, nos próximos três ou quatro anos, então eles poderão  
tentar comprovar isso", diz Hernandes. 
 
 
INVESTIMENTO 

Fundo promete US$ 4 bi para projetos de baixo carbo no 
Fonte: Carbono Brasil (14/05/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
No que pode ser considerada a primeira medida concreta resultante da Conferência do Clima de Copenhague, o Fundo Global  
para o Meio Ambiente recebeu doações para financiar iniciativas limpas em países pobres e emergentes.  
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=725144  
 
 
MATRIZ ENERGÉTICA 

Brasil camina hacia una matriz energética diversifi cada 
Fonte: Energy Press (10/05/10) 
Entrevista com Nivalde de Castro – Coordenador do G rupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL) da UFRJ 
 
De passagem pela Bolívia, para desenvolvimento de programa de integração energética entre aquele país e o Brasil, o coordenador do  
GESEL, Nivalde de Castro, deu entrevista ao periódico boliviano Energy Press, e falou sobre as alternativas para matriz energética  
brasileira. Segundo Nivalde, é importante priorizar a participação da hidroeletricidade por ser a forma de geração mais limpa e  
barata existente. Nivalde afirma que este deve ser o foco de paises que também contam com potencial hidroelétrico, como Bolívia,  



Peru, Colômbia.  
Leia mais: http://www.nuca.ie.ufrj.br/blogs/gesel-ufrj/index.php?/archives/10765-GESEL-Entrevista-com-Nivalde-de-Castro-Brasil-camina-hacia
energetica-diversificada.html  
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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 na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp 
O processo seletivo é para 1 vaga de professor doutor na área de fenômenos de transporte e operações unitárias.  
As inscrições vão até 18 de maio de 2010. Clique aqui para ver o edital. 
 
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. 
 
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/  
 

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 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO  

  



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  
 

2nd Pan American Congresso on 
Plants and BioEnergy 
 
08 a 11 de Agosto de 2010 
São Pedro – SP  
Mais informações: www.plantsandbioenergy.com.br   

 

NOTÍCIAS 

BIODIESEL  

Produtores de biodiesel afirmam que o Brasil pode a umentar  



já a mistura de biodiesel para 10%  
Fonte: Infoenergia (17/05/2010) 
 
O diretor executivo da União Brasileira do Biodiesel, Sérgio Beltrão, garantiu que o setor já tem capacidade para atender a uma  
decisão governamental de aumentar de imediato a adição do biodiesel ao óleo diesel mineral, de 5% para 10%  
(do B5, atualmente em vigência no país, para o B10). 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/paginas/noticias.asp?codigo=2592  
 
 

ALTERNATIVA 

Bambu, da construção ao carvão vegetal 
Fonte: Jornal da Unicamp (10 a 16 de maio de 2010 –  ANO XXIV – Nº 461) 
Por Jeverson Barbieri 
 
Quando desembarcar em Moçambique, ainda neste mês, o professor Antonio Ludovico Beraldo, diretor associado da Faculdade de  
Engenharia Agrícola (Feagri), levará na bagagem tecnologias para fabricação de equipamentos e metodologia de construção  
não-convencional, além da técnica para a produção de carvão vegetal a partir do bambu. Essa transferência de conhecimento faz parte  
de um acordo de cooperação técnica de desenvolvimento urbano existente entre o Brasil e o país africano e tem como parceiro principal  
a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2010/ju461_pag07.php#  
 
 

MEIO AMBIENTE  

Ibama admite extinções em Belo Monte 
Fonte: Folha de S. Paulo (16/05/2010) 
Por Reinaldo José Lopes 
 



Funcionário diz que há chance de "quatro ou cinco" espécies de peixes sumirem em usina, mas minimiza i mpacto total.  
Especialistas em fauna das águas do Xingu apontam q ue estudo de impacto incluiu como amazônicas até es pécies  
da Argentina. 
 
"Quatro ou cinco espécies de peixes têm potencial de se extinguir, mas assumimos esse risco. Para o conjunto da Amazônia,  
faria muito mais mal construir 25 termelétricas do que a usina hidrelétrica de Belo Monte", afirma o biólogo Antonio Hernandes, do  
Ibama. Coordenador de infraestrutura de energia elétrica do órgão ambiental, Hernandes falou à Folha em resposta às críticas feitas  
por um grupo de ictiólogos - biólogos especializados em peixes - ao estudo de impacto ambiental que tornou possível o licenciamento  
e posterior leilão da usina. Entre outros problemas, esses cientistas apontam a imperícia na identificação das espécies nativas do  
trecho do rio Xingu que receberá a usina. Os bichos teriam sido igualados erroneamente a peixes que só existem em outras bacias  
hidrográficas. Subestima-se, assim, a presença no Xingu de espécies que ainda nem ganharam nome científico. Também reclamam  
que houve desleixo no cadastro dos espécimes coletados em museus, o que pode atrapalhar o estudo da diversidade de espécies  
quando seu habitat estiver alterado ou mesmo desaparecido. E afirmam que o número real de peixes sob risco de sumir pode ser  
muito maior do que quatro ou cinco. O Ibama, porém, discorda. 
"Análise crítica"  
Os ictiólogos assinam um capítulo de uma análise crítica do estudo de impacto ambiental de Belo Monte. Entre eles está Paulo  
Buckup, do Museu Nacional da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
"Do meu ponto de vista, o principal problema é que não é possível verificar as identificações dos peixes, o que é fundamental numa  
fauna em que quase metade das espécies ainda não foram descritas. É como inocentar ou condenar uma pessoa sem apresentar as  
provas materiais do crime", diz. 
Buckup lembra que numerar os espécimes, associando-os de forma precisa ao local onde foram coletados, é a "premissa básica  
aceita pelos cientistas" para estudos sobre biodiversidade. Hernandes, do Ibama, diz que o material "não foi jogado fora", tendo sido  
depositado, segundo ele, no Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém. 
"É um problema menor. Há coisas mais graves no estudo de impacto, até porque mandaram exemplares aqui para o museu", diz  
Flávio César Thadeo de Lima, pesquisador do Museu de Zoologia da USP que também participou da análise. 
De uma lista de 14 espécies citadas pelo estudo da usina, por exemplo, cinco seriam, na verdade, bichos que nem ocorrem na  
Amazônia, tendo sido registrados em lugares tão distantes quanto a Bahia, o Uruguai e a Argentina. As demais ocorrem fora da bacia  
do Xingu, levantando fortes suspeitas de identificação incorreta. 
Para Lima, um dos problemas mais graves é que o estudo de impacto não chama a devida atenção para duas espécies que já constam  
da lista nacional de espécies sob risco de extinção, o pacu-capivara e o carismático cascudo-zebra, sucesso entre aquaristas  



"Eles só existem na Volta Grande do Xingu", diz o ictiólogo, referindo-se à área que será mais afetada pela usina. Hernandes rebate:  
"Não sabemos se essas espécies realmente só existem lá". 
Para o funcionário do Ibama, é provável que "90% das espécies" únicas da Volta Grande se encontrem em ambientes similares no rio  
Iriri, que serão protegidos como contrapartida ao impacto de Belo Monte. 
Não é o que os pesquisadores afirmam. "Não sei qual o tamanho da nossa ignorância, mas sei que ela é bem grande", diz Lima.  
"Teremos um programa de levantamento das espécies antes de qualquer obra, nos próximos três ou quatro anos, então eles poderão  
tentar comprovar isso", diz Hernandes. 
 
 
INVESTIMENTO 

Fundo promete US$ 4 bi para projetos de baixo carbo no 
Fonte: Carbono Brasil (14/05/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
No que pode ser considerada a primeira medida concreta resultante da Conferência do Clima de Copenhague, o Fundo Global  
para o Meio Ambiente recebeu doações para financiar iniciativas limpas em países pobres e emergentes.  
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=725144  
 
 
MATRIZ ENERGÉTICA 

Brasil camina hacia una matriz energética diversifi cada 
Fonte: Energy Press (10/05/10) 
Entrevista com Nivalde de Castro – Coordenador do G rupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL) da UFRJ 
 
De passagem pela Bolívia, para desenvolvimento de programa de integração energética entre aquele país e o Brasil, o coordenador do  
GESEL, Nivalde de Castro, deu entrevista ao periódico boliviano Energy Press, e falou sobre as alternativas para matriz energética  
brasileira. Segundo Nivalde, é importante priorizar a participação da hidroeletricidade por ser a forma de geração mais limpa e  
barata existente. Nivalde afirma que este deve ser o foco de paises que também contam com potencial hidroelétrico, como Bolívia,  



Peru, Colômbia.  
Leia mais: http://www.nuca.ie.ufrj.br/blogs/gesel-ufrj/index.php?/archives/10765-GESEL-Entrevista-com-Nivalde-de-Castro-Brasil-camina-hacia
energetica-diversificada.html  
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