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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 
 

Coordenador de Projetos com foco em Meio Ambiente 
O Instituto Ethos abre vaga para coordenador de projetos em Meio Ambiente. Os interessados deverão se candidatar à vaga através do link Trabalhe 
Conosco no site do Instituto Ethos até 25 de Junho (próxima sexta-feira). 
 
Bolsas de doutorado da Austrália 
A Universidade de Sydney, na Austrália, abriu inscrições para o seu programa de bolsas de doutorado para o ano de 2011.  
Na primeira etapa, o estudante deve procurar um potencial orientador e discutir com ele sua proposta de pesquisa. Para isso, deve acessar a página 
http://sydney.edu.au/research/opportunities. Em seguida, deve preencher o formulário disponibilizado e enviar até o dia 31 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. 
 

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, IPEN-CNEN/SP e FEQ/Unica mp 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 

SUPERINTENDENTE DO IPEN FALA COM EXCLUSIVIDADE AO E NUMAS  
 
Em entrevista, em áudio, ao ENUMAS 2010, o Superintendente do IPEN, Nilson Dias Vieira Junior, fala com exclusividade, entre 

 



outros temas, sobre a produção dos radiofármacos no Brasil, comenta sobre a crise na radiofarmácia, as parcerias e soluções 
para o País, o relacionamento do IPEN com a área médica e ainda destaca alguns pontos a serem abordados em sua palestra no 
dia 19 de agosto durante o ENUMAS 2010. Ouça com exclusividade a entrevista que está dividida em temas. CLIQUE AQUI!    
(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 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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  
 

 FÓRUNS PERMANENTES CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Sustentabilidade na Construção Civil 
 
22 de Junho de 2010 
Auditório da Faculdade de Tecnologia, UNICAMP/ Lime ira-SP 
Mais informações : http://www.cori.unicamp.br/foruns/tecno/tecno35.php  
 

2nd Pan American Congresso on 
Plants and BioEnergy 
 
08 a 11 de Agosto de 2010 
São Pedro - SP 
Mais informações: Clique aqui  
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III Jornada Sergipana de Energia 
 
10 a 12 de Novembro de 2010 
Aracajú – SE  
Mais informações: Clique aqui  

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA EÓLICA 

Eletrosul começa construção de seu 1° parque eólico  no RS 
Fonte: Portal Exame (18/06/10) 
Por Vanessa Barbosa  
 
Fonte alternativa e limpa que mais cresce no mundo, a energia eólica é agora a nova aposta dos pampas gaúchos.  
A Eletrosul, concessionária de serviços públicos de transmissão e geração de energia elétrica, inicia nesta sexta-feira (18)  
a construção das primeiras usinas eólicas da empresa. O Complexo Eólico Cerro Chato será erguido na cidade de Sant´Ana  
do Livramento, sudoeste do Rio Grande do Sul, divisa com a cidade uruguaia de Rivera.  Leia mais  
 
 
CO2 

Corte nas emissões de CO2 não evitará clima extremo  
Fonte: Carbono Brasil (18/06/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Nem mesmo o melhor cenário possível para as próximas reuniões climáticas, com os países concordando com um ambicioso acordo  
global com força de lei para reduzir as emissões, seria capaz de evitar que os fenômenos climáticos extremos sejam cada vez  



mais freqüentes nas próximas décadas. Esta é a conclusão de um modelo computacional gerado por um grupo de cientistas  
do Met Office, o serviço meteorológico britânico. Leia mais 
 

 
TRANSPORTE 

Ônibus elétricos são cada vez mais raros 
Fonte: Folha de S. Paulo (20/06/10) 
Por Eduardo Geraque 
 
Política ambiental não resulta em investimento no c ombustível limpo. 
Projetista de redes elétricas defende a utilização dos ônibus híbridos, menos suscetíveis a panes. 
 
As políticas ambientais estadual e municipal são claras: na área de transporte, os investimentos devem priorizar combustíveis limpos. 
Na prática, o cenário é outro. Os trólebus na capital, que rodam por aqui há 61 anos, entraram num contrafluxo histórico. 
No século passado, quando a preocupação com a poluição do ar ainda patinava, eles eram mais presentes do que são hoje. 
"Entre 1985 e 1986, por causa do corredor Santo Amaro, chegamos a ter 450 trólebus em São Paulo. Hoje, rodando, são 190.  
Eles estão renegados", diz Jorge Moraes, presidente da ONG Respira São Paulo e projetista de redes eletrificadas aéreas. 
Avenida Paes de Barros e ruas da Aclimação, do Ipiranga e do Pacaembu ainda são frequentadas pelos ônibus elétricos. 
Para Moraes, entretanto, existem outros corredores onde os mesmos carros poderiam circular."É o caso da Celso Garcia e  
do corredor Casa Verde-Centro", diz. 
Para o ambientalista, nem mesmo o custo mais alto do trólebus, devido à manutenção das redes elétricas, desaconselha a sua utilização. 
"O custo ambiental não costuma ser colocado nos cálculos, o que é um erro. A poluição do ar causa um impacto grande no sistema  
de saúde", afirma Moraes. 
HÍBRIDOS 
Apesar de o ônibus elétrico não emitir poluentes como o diesel, a energia elétrica, para a sua geração, chega a poluir o ar.  
Ela não pode ser considerada 100% limpa. 
Sobre os conhecidos problemas dos ônibus elétricos, como as constantes panes que paravam a cidade, o defensor desse tipo  
de transporte tenta argumentar. 
"A tecnologia hoje é diferente. Existem os ônibus híbridos, que funcionam também com geradores. Quando a rede cai, ele pode  



continuar rodando normalmente", diz. 
Para que esses ônibus voltem a dominar as ruas de São Paulo, quatro itens precisam ser considerados. 
Manutenção constante dos veículos, da rede aérea e do pavimento e o correto treinamento dos motoristas. 
Outra crítica comumente usada contra os ônibus elétricos, a de que eles consomem muita energia, também é relativizada por Moraes. 
Pelos cálculos do pesquisador, se a cidade de São Paulo tivesse rodando mil trólebus nos dias de hoje, isso representaria 0,44%  
de todo o volume de energia ofertada hoje pela Eletropaulo. 
O subsidio na tarifa da tração elétrica era de 80% em 1978 e foi, gradativamente, sendo eliminado até 1987, segundo Moraes.  
"Hoje, ela é sobretaxada em até 39%." 
 
 
ENERGIA 

Nanotubos para melhorar baterias  
Fonte: Agência FAPESP (21/06/10) 
 
Um dos maiores problemas para a popularização dos automóveis elétricos é o desenvolvimento de baterias mais eficientes  
e de menores tamanho e custo. Um grupo de pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos,  
acaba de encontrar uma possível de solução, com base na nanotecnologia. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Um leilão de fontes alternativas com um recorde  
de participações 
Fonte: Infoenergia (21/06/10) 
 
O leilão de fontes alternativas de energia, que será promovido pelo governo no dia 19 de agosto, terá a participação de 517  
empreendimentos. O objetivo da disputa é contratar energia proveniente de centrais eólicas, termelétricas movidas á biomassa  
(como bagaço de cana, resíduos de madeira e capim elefante) e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).  



Os projetos somam 15,7 mil megawatts (MW) de capacidade instalada. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE),  
a preferência de contratação será da energia ofertada pelo menor preço às distribuidoras. O fornecimento começará em janeiro de 2013.  
Do total de projetos cadastrados, 478 já haviam sido inscritos para o leilão de energia de reserva, nos dias 18 e 19 de agosto,  
e foram automaticamente cadastrados para o leilão de fontes alternativas, podendo o investidor optar por participar de um ou de  
outro pregão. No cadastramento aberto exclusivamente para o leilão de fontes alternativas, foram inscritos na EPE 39 projetos,  
sendo 26 para centrais eólicas, sete para termelétricas e seis para PCHs. 
 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


