
 

 
  

 
 

Campinas, 26 de Julho de 2010. (Número 712)  

 
 

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 
 

Instituto Aqua Genesis seleciona profissional da área administrativa 
Para se candidatar à vaga de assistente administrativo é necessário estar cursando ou ter concluído ensino superior em administração de empresas ou 
áreas correlatas. Interessados encaminhar currículo até o dia 28 de julho (quarta-feira) para aquagenesis@aquagenesis.org.br. Para maiores 

informações, ligue para (19) 3249-0088 (falar com Cristiane Marques).   
 
IPCC oferece bolsa de estudos 
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas está com chamada de propostas aberta para o seu 



Programa da Bolsa de Estudos. Interessados podem se candidatar até o dia 31 de julho. 
Mais informações: clique aqui 
 

Chamada Pública MCT/FINEP/AT – Cooperação ICTs e Empresas – PRÉ-SAL 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 100 milhões, não reembolsáveis, para projetos conjuntos entre empresas e 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para o desenvolvimento de projetos visando a solução de desafios tecnológicos no cenário do pré-
sal. O Guia de Preenchimento / Carta de Manifestação de interesse deverá ser encaminhado à Finep até o dia 08 de Agosto de 2010. Veja o Edital. 
 

Chamada Pública FINEP – Investimentos de R$30 milhões 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 30 milhões para apoiar a criação, adequação e capacitação de laboratórios de 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para atender às demandas dos fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Serão três linhas de 
apoio para laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e acessórios de tubulação, de produtos de segurança SIS-SIL e de qualificação e análise 
de umbilicais. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de natureza não reembolsável. 
As propostas deverão ser enviadas até o dia 08 de Setembro. Para 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   
 

Dr. Sérgio Esteves, da Unicamp, fala sobre a import ância 
da área nuclear no tratamento do câncer 
 
Responsável pela área de radioterapia do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), da Unicamp, Dr. Sérgio Carlos 
Barros Esteves, destaca a importância desse Centro no tratamento de diversos tipos de câncer, interfaces da área nuclear com 
outras áreas do conhecimento e, entre outros assuntos, como se apresenta o quadro médico especializado no diagnóstico e 
tratamento do câncer na região de Campinas em relação às demais regiões do Brasil. Confira a entrevista no site do Enumas 
2010. 
(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  
 
Prazo de submissão de artigos se encerra em 10 de A gosto. 
 

WORKSHOP 

Como dimensionar biodigestores para 
geração de energia a partir de resíduos 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      
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animais  
 
29 de Julho e 04 de Agosto de 2010 
Anfiteatro DGA / Unicamp – Campinas – SP  
Mais informações: clique aqui   
 

A participação é gratuita! Inscreva-se já!  
 

III Jornada Científica da AB3E 
 
26 de Novembro de 2010 
Mais informações: Anexo 
 
Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

6th DUBROVNIK CONFERENCE 

Sustainable Development of Energy, 
Water and Environment Systems 
 
25 a 29 de Setembro de 2010 
Dubrivnik – Croácia  
Mais informações:  http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/   
 

2º Seminário Bioenergia: Desafios e 



Oportunidades de Negócios 
 
28 de Setembro de 2010 
Auditório Prof. Dr. Paulo Ribeiro de Arruda - POLI- USP - São Paulo – SP 
Mais informações:  http://cenbio.iee.usp.br/agenda.htm   
 

 

NOTÍCIAS 

BIOCOMBUSTÍVEL 

ONU aposta na produção de mamona como biocombustíve l 
Fonte: IG (22/07/10) 
 
O maior país produtor da Ásia será a Indonésia; Brasil será o líder na América Latina. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Melhores queimas 
Fonte: Agência FAPESP (22/07/10) 
Por Fabio Reynol 
 
Aumentar a economia no consumo de combustível e reduzir a emissão de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motor a  
combustão. É também o foco de uma pesquisa em andamento no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE),  
em Campinas (SP), e no Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. Leia mais 
 
 



PETRÓLEO 

Conheça os 10 campos de petróleo mais perigosos do mundo 
Fonte: Portal Exame (22/07/10) 
Por Vanessa Barbosa  
 
A Aliança Global para Combustíveis Renováveis (GRFA, na sigla em inglês), entidade que reúne produtores de combustível  
renovável de todo o mundo, divulgou uma lista com as dez regiões mais arriscadas para explorações petrolíferas. Entre os campos  
listados, está o de Tupi, no pré-sal brasileiro.  Leia mais 
 
 

ANÁLISE ENERGIA  

Frota flex maior e demanda por açúcar garantem futu ro  
da cana 
Fonte: Folha de S. Paulo (24/07/10) 
Por Marcos Fava Neves é professor titular de planej amento na FEA/USP (Campus de Ribeirão Preto)  
e coordenador científico do Markestrat.  
 
Em 2020, cerca de 90% da frota será flex, e o consu mo de etanol deverá chegar a 70 bi de litros, com f atia superior a  
80% do mercado  
 
Um futuro promissor desenha-se para a cana-de-açúcar no país. O crescimento da frota de veículos flex, o aumento do consumo de  
açúcar nos países emergentes e os gargalos em geração de energia elétrica no Brasil garantirão o consumo dos produtos derivados da  
cana, que já movimenta US$ 86 bilhões por ano, segundo estudo do centro de pesquisa Markestrat.  
Diante de uma demanda firme, quais movimentos podemos esperar do setor para os próximos dez anos? Em 2020, devemos chegar ao  
processamento de 1,2 bilhão de toneladas de cana (ante 660 milhões atuais), que renderão mais.  
A produtividade passará das atuais 80 toneladas por hectare para até 100 toneladas, em resposta a inovações tecnológicas.  
O setor também será mais profissionalizado, com a colheita quase totalmente mecanizada e relações de trabalho aprimoradas. Mais  



concentrada e internacionalizada, a indústria contará com forte presença de petroleiras e tradings, que já buscam aproveitar o consumo  
de 3 milhões de carros flex que entram no mercado brasileiro todos os anos.  
Em 2020, cerca de 90% da frota será flex, e o consumo de etanol deverá chegar a 70 bilhões de litros, com fatia superior a 80% do  
mercado. O setor será mais competitivo (ineficiências serão superadas), sustentável (autossuprido de eletricidade e combustível) e  
flexível, processando variedades geneticamente modificadas de cana, de beterraba e gerando plástico, diesel, gasolina, querosene e  
outros produtos inimagináveis.  
No açúcar, a China garantirá o acréscimo de demanda. Os chineses consomem apenas 11 quilos por ano, enquanto o consumo per  
capita no Brasil é de 60 quilos por habitante.  
BENEFÍCIOS 
Devido à elevada participação do país no mercado mundial da commodity, seremos os principais beneficiados desse movimento. Neste  
ano, teremos mais de 50% de participação no mercado global, com produção de 37 milhões de toneladas, exportando 25 milhões.  
Para atender à China e ao aumento do consumo para fins industriais, o Brasil deve produzir cerca de 45 milhões de toneladas em 2020,  
sendo aproximadamente 35 milhões exportadas. Assim, nossa participação no mercado mundial subirá para 65%.  
E, na geração de eletricidade, diante da expansão de demanda de 10% ao ano no Brasil, a cana deve tornar-se mais relevante. De uma  
fatia estimada em 4% na geração neste ano, o setor sucroalcooleiro deve fornecer algo entre 10% e 15% para o consumo de energia em 
2020.  
Se em 2005 alguém dissesse que o consumo de etanol teria os volumes de hoje e cresceria entre 20% e 25% ao ano, que a maior  
empresa do setor seria uma petroleira holandesa e que da cana seriam gerados diesel e plástico seria tachado de louco.  
Será que acertarei? Será que alguém vai lembrar? O problema é que a internet vai guardar este texto e alguém vai achá-lo em 2020... 
 
 
PETRÓLEO 

Chávez ameaça cortar envio de petróleo aos Estados Unidos 
Fonte: BBC Brasil (25/07/10) 
 
Em meio à crise com a Colômbia, o presidente da Venezuela Hugo Chávez disse neste domingo ter cancelado sua viagem a Cuba  
diante do que classificou de "possibilidades como nunca nos últimos anos" de uma agressão armada contra o seu país. Leia mais 
 
 



GÁS 

El país debería importar por día 40 millones de m3 de gas 
Fonte: La Nación (26/07/10) 
Por Oliver Galak  
 
La crisis energética, que en las últimas semanas volvió a pegar fuerte en la industria y en los domicilios que consumen gas en garrafas,  
reabrió el debate sobre la brecha que existe en el país entre la oferta y la demanda de gas. Leia mais 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


