
 

 
  

 
 

Campinas, 08 de Julho de 2010. (Número 707)  

 
 

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 
 

Departamento de Recursos Minerais do Rio prorroga inscrições 
Oportunidades são temporárias por um ano, renovável por igual período. São duas vagas para a função de geólogo; uma de engenheiro civil com 
experiência em geotecnia, uma para geólogo ou engenheiro cartógrafo com experiência em geoprocessamento e uma de economista com experiência 
em gerência e controle de projetos. As inscrições vão até 9 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. 
 

FAPESP-Microsoft Research abrem nova chamada 
O Instituto Virtual de Pesquisas FAPESP-Microsoft Research lança nova chamada pública de propostas para apoio à pesquisa fundamental e de classe 
mundial em tecnologias de informação e comunicações (TIC). O objetivo da chamada é selecionar e financiar projetos que explorem a aplicação da 
ciência da computação aos desafios da pesquisa fundamental em áreas como produção de energia e várias outras disciplinas ligadas às ciências do 
meio ambiente.  
As propostas deverão considerar projetos com duração de no máximo dois anos e serão recebidas pela FAPESP até o dia 8 de setembro. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Prêmio Péter Murányi abre inscrições 
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Péter Murányi 2011, que contemplará trabalhos em “desenvolvimento científico e tecnológico”. O vencedor 
receberá R$ 150 mil e a escolha se baseará “no caráter inovativo da pesquisa, aplicabilidade prática e contribuição para a melhoria da qualidade de vida 
das populações que vivem ao sul do paralelo 20 de latitude norte, especialmente a brasileira”. Os trabalhos científicos devem ser enviados até 30 de 
setembro. 
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 
 

INSCRIÇÃO COM DESCONTO VAI ATÉ HOJE!  
 
Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 

Jornalismo Científico e a Área Nuclear: esse é um d os destaques 
do ENUMAS 2010 

 
Nessa entrevista você conhece um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Divulgação Científica, do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/SP. O Assessor de Comunicação Institucional, Prof. Dr. Afonso Rodrigues de Aquino, 
revela sobre como surgiu esse núcleo na Instituição, sua experiência, dificuldades e falhas na divulgação sobre energia nuclear, 
além das ações do IPEN para levar à sociedade a informação da forma mais transparente e objetiva possível. No decorrer da 
entrevista você fica sabendo também um pouco mais sobre os minicursos oferecidos por esse profissional, durante o ENUMAS 
2010: Jornalismo de divulgação científica e a área nuclear e A energia nuclear no cotidiano de todos. 
Cristiane P. Bergamini Marques - 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 
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  
 

Energy Summit 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
03 a 05 de Agosto de 2010 
Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: www.energysummit.com.br   
 

BIO TECH FAIR 

Feira Internacional de Tecnologia em 
Bioenergia e Biocombustíveis 
 
10 a 13 de Agosto de 1010 
Expo Unimed Curitiba – Curitiba – PR  
Mais informações: www.eventobioenergia.com.br   
 

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA NUCLEAR 

Betume nacional pode ser usado para guardar rejeito   
radioativo, revela tese 
Fonte: Jornal da Unicamp - Ano XXIV – Nº 467 (28 a 11/07/10) 
Por Jeverson Barbieri 
 
A engenheira química Marcia Flavia Righi Guzella é responsável pelo desenvolvimento de um processo inédito para imobilização  
de rejeitos radioativos provenientes de usinas nucleares, utilizando uma matriz de betume nacional. O objetivo é a obtenção de  
produtos monolíticos, homogêneos, mecânica e quimicamente estáveis e com baixas taxas de lixiviação (perda de componentes  



solúveis através da passagem de uma solução pela matriz).  Leia mais 
 
 

DESASTRE AMBIENTAL 

Ferida aberta 
Fonte: Ciência Hoje (06/07/10) 
 
Entrevista Segen Farid Estefen - coordenador do Lab oratório de Tecnologia Submarina da Coppe/UFRJ  
 
No dia 20 de abril, a plataforma Deepwater Horizon, da British Petroleum, explodiu no Golfo do México, levando ao  
rompimento do duto que a alimentava de petróleo submarino. Desde então, estima-se que o vazamento de óleo no fundo do mar  
chegue a 60 mil barris por dia. O acidente, que vem sendo chamado do ‘Chernobyl da indústria petrolífera’, terá, segundo o  
engenheiro Segen Farid Estefen, grande impacto sobre o setor.  Ouça a entrevista 
 
 

TECNOLOGIAS 

A tragédia no Golfo do México, o carro elétrico e a s apostas  
brasileiras 
Fonte: Carta Capital (07/07/10) 
Por Gustavo dos Santos, Luiz Salomão e Rodrigo Mede iros  
 
Há semanas o mundo assiste perplexo o fracasso da maior potência tecnológica do planeta em conter o vazamento de petróleo 
a 1.500 metros de profundidade no Golfo do México. Esse vazamento será estancado. Em Engenharia, geralmente, a grande questão  
não é se uma obra ou intervenção é possível, mas quanto ela custa. Leia mais 
 
 
FONTES RENOVÁVEIS 



Energia renovável em alta na Europa 
Fonte: Agência FAPESP (06/07/10) 
 
Fontes renováveis responderam por 62% da nova capacidade de geração de eletricidade instalada em 2009 nos países da União  
Europeia (UE). No ano, em termos absolutos, 19,9% (ou 608 terawatts-hora – TWh) do consumo total de energia na UE  
(3042 TWh) derivou de fontes renováveis. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Brasil quer fechar acordo para produzir etanol no Q uênia 
Fonte: Portal Exame (06/07/10) 
Por Luciana Lima 
 
Proposta está tramitando no Congresso brasileiro, mas Lula disse ter o sonho de lançar a pedra fundamental ainda em seu  
governo. Leia mais 
 
 
OPINIÃO 

O clima está esquentando. Eu e você temos a ver com  isso 
Fonte: Portal do Meio Ambiente (07/07/10) 
Por Vilmar Berna - escritor e jornalista, editor da  Revista e do Portal do Meio Ambiente 
 
Quando uma pessoa está com febre, é fundamental tomar logo dois tipos de atitudes, uma emergencial, para abaixar a febre e  
outra para descobrir e resolver o problema que está causando a febre. Sabemos que medidas para abaixar a febre são necessárias  
e urgentes, mas são paliativas. Para resolver o problema de verdade, só indo à sua origem. Com o nosso Planeta não parece ser  
diferente. Como um organismo vivo, ele está com febre. E o problema não está no cobertor de gases de efeito estufa que o envolve,  
pois ele está aí a milênios, e o Planeta sempre conseguiu auto-regular sua temperatura. O problema está no aumento exagerado  



deste cobertor! Quando estamos com frio, um cobertor é agradável para ajudar a aquecer, mas se em vez de um, forem  
vários cobertores, o que era agradável, torna-se desagradável.  Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Geração térmica sobe 50% e elevará tarifa  
Fonte: Folha de S. Paulo (07/07/10) 
Por Humberto Medina 
 
Governo aciona usinas para poupar água de reservató rios, que têm nível mais baixo para esta época do a no desde 2003 
Para especialistas, problema não é a possibilidade de falta de energia, e sim o encarecimento da conta   
 
O país gerou cerca de 50% mais energia de usinas termelétricas em junho em relação ao mesmo mês de 2009. O objetivo é poupar água  
nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que estão em seu nível mais baixo para esta época do ano desde 2003. 
O uso desse tipo de usina se acentuou nos cinco primeiros dias deste mês -alta de 80% em relação aos mesmo período de 2009. A  
energia das termelétricas representou 5,6% da média diária de geração total em junho de 2009 e 7,8% no mês passado. 
As termelétricas são acionadas para evitar que os reservatórios das hidrelétricas fiquem baixos demais e, com isso, cresça o risco de  
racionamento. Especialistas ouvidos pela Folha dizem que o problema não é a possibilidade de falta de energia no curto ou no médio  
prazos, e sim o encarecimento da tarifa. 
As termelétricas geram energia queimando gás natural ou óleo (diesel ou combustível) -ambos mais caros e poluentes que as hidrelétricas.  
Essas usinas são acionadas em duas circunstâncias: 
1) automaticamente, quando o preço da sua energia fica menor que o das hidrelétricas (isso acontece quando chove pouco e os  
reservatórios estão baixos); 
2) por decisão do governo, para poupar água. 
No segundo caso, que é o que está acontecendo agora, o uso das termelétricas gera um custo para o consumidor, que é repassado para  
a tarifa no momento do reajuste anual de cada distribuidora. 
No caso da Eletropaulo, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) estima que os consumidores terão de arcar com ônus de R$ 219  
milhões nos próximos 12 meses por conta das termelétricas. 
Esse valor foi incluído no cálculo da tarifa. Somando todos os reajustes concedidos neste ano, o valor total passa de R$ 570 milhões. 



"Há uma conjunção de fatores: aumento da demanda, por conta da retomada da economia, e um regime hidrológico [quantidade de  
chuvas] pior", disse o professor Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe/UFRJ e ex-presidente da Eletrobras. 
USINAS ONEROSAS  
"Os reservatórios não estão em nível crítico, mas as termelétricas são acionadas para evitar que isso aconteça. O problema é que a tarifa  
já é alta demais e essas usinas são onerosas", disse. 
Para Carlos Augusto Ramos Kirchner, diretor-executivo do Ilumina (Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico), o aumento  
do uso das termelétricas está relacionado ao "apagão" de novembro, quando 18 Estados ficaram sem luz por conta da interrupção do 
fornecimento de Itaipu. 
"Depois disso, sempre que há mau tempo, na região, a quantidade de energia que é transmitida de Itaipu para o resto do país diminui." 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


