
 

 
  

 
 

Campinas, 30 de Julho de 2010. (Número 713)  

 
 

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 
 

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   
 

Brasil projeta a construção do maior reator de pesq uisas 

 



da América Latina 
 
Nessa entrevista, o Diretor de Projetos Especiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP) e 
Coordenador Técnico do Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), Prof. José Augusto Perrota, fala sobre o início do 
projeto, dificuldades, características técnicas, escolha do local e o que significa para o Brasil a construção de um reator de 
pesquisa desse porte. Confira a entrevista completa do Dr. Perrota e garanta sua vaga no minicurso que vai tratar exclusivamente 
sobre esse tema, no site do ENUMAS. (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   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



A participação é gratuita! Inscreva-se já!  
 

Secretaria de Desenvolvimento 
promove encontro sobre 
Oportunidades de Negócios no Setor 
de Petróleo e Gás Natural 
 
05 de Agosto de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Mais informações: www.onip.org.br/eventocadfor   
 

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

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 



Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – 
Buenos Aires – Argentina  
Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

 

NOTÍCIAS 

PESQUISA 

NIPE realiza 1º Seminário Interno 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (30/07/10) 
Por Fabiana Gama Viana 
 
Foi realizado nesta sexta-feira, dia 30 de julho, o 1º Seminário Interno do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE)  
da Unicamp. Com o objetivo de aproximar pesquisadores, professores e funcionários do NIPE, o primeiro seminário interno teve  
a participação de Mauro Donizeti Berni, o mais novo pesquisador do Núcleo. Berni destacou as responsabilidades e obrigações  
dos pesquisadores com o NIPE, sua experiência profissional, áreas de atuação e potenciais projetos a serem desenvolvidos no Núcleo. 
Os Seminários Internos do NIPE serão realizados uma vez por mês com apresentações de pesquisadores e coordenadores de projetos  
em andamento ou em processo de aprovação. Clique aqui para ver a apresentação 
 
 
LEGISLAÇÃO 

Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga empres as a  



recolher resíduos do que fabricam  
Fonte: Jornal da CBN (30/07/10) 
 
Entrevista com Cláudio Mahler, professor da UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos de Tecnologia de Resíduos. Ouça a entrevista 
 
 
MEDIÇÃO 

Sistema reduz tempo de medição de consumo de óleo e m  
bancada de motor 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 467 (28 de  Junho à 11 de Julho/10) 
Por Raquel do Carmo Santos 
 
O tempo de testes com grau confiável de precisão para medir consumo de óleo lubrificante em bancadas de motores diesel foi  
reduzido de 60 horas para 10, graças a um sistema inovador desenvolvido pelo engenheiro mecânico Omar Hildinger. Leia mais 
 
 
CANA-DE-AÇÚCAR 

Lodo substitui adubo mineral 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online - Edição Impressa 173  (Jul/10) 
 
O lodo de esgoto doméstico pode substituir integralmente o uso do nitrogênio na adubação mineral da cana-de-açúcar, como mostra  
pesquisa coordenada pelo professor Cássio Hamilton Abreu Junior, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de  
São Paulo (Cena/USP), apoiada pela FAPESP na modalidade Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa com o valor de R$ 71.289,34. Os  
testes feitos em áreas cultivadas do Grupo Cosan indicam ainda que, quando o resíduo recebeu complementação de potássio, houve  
um aumento de 12% na produtividade da cana. O lodo consegue substituir em até 30% o fósforo na adubação, como mostraram os  
experimentos em campo. Apesar de ser um produto abundante por conta do aumento crescente das estações de tratamento de esgoto, a  



sua aplicação em culturas agrícolas deve ser feita segundo os critérios exigidos por norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente  
(Conama), órgão do Ministério do Meio Ambiente, porque também pode conter patógenos, metais pesados e compostos orgânicos. 
 
 
REVISTA 

Revista Sol Brasil 
Fonte: DASOL – Departamento Nacional de Aquecimento  Solar da DASOL. 
 
Publicação bimestral do Departamento Nacional de Aquecimento Solar. Leia a revista 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Ministros do Meio Ambiente discutem formas de conte r  
aquecimento global 
Fonte: National Geographic (26/07/10) 
 
As mudanças climáticas entre os países em desenvolvimento são o tema da 4ª Reunião de Ministros do Meio Ambiente dos Países do  
Basic (grupo formado pelo Brasil e pela África do Sul, Índia e China), que está sendo realizada no Solar da Imperatriz, no Jardim Botânico. A programação 
teve início sexta-feira (23) com um encontro de especialistas para discutir formas de conter o aquecimento global. 
Segundo a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, a reunião do Rio é um desdobramento do Basic realizado na Cidade do Cabo,  
na África do Sul, no início do ano. 
Por sugestão da Índia, o principal tema da Basic é a equidade e a divisão do espaço de carbono. No encontro, estão sendo discutidos  
critérios para estabelecer quanto cada país poderá emitir de gases de efeito estufa. O Brasil reconhece que 2°C é o máximo que pode  
haver de aumento da temperatura média do planeta em relação ao período pré-industrial. 
De acordo com o ministro interino das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, o evento representa uma possibilidade  
"oxigenar as deliberações para a questão da equidade e será útil para futuras deliberações". 
Nesta segunda-feira (26), às 11h30, serão apresentados os resultados da reunião. Além de Izabella Teixeira e Antônio Patriota,  



participam do encontro os ministros Buyelwa Sonjica, da África do Sul, Jairam Ranesh, da Índia, e Zhen Hua, da China. 
 
 
ENSINO SUPERIOR 

Estudo traça quadro difícil na formação de engenhei ros:  
número é pequeno, cai relativamente, com perda nas áreas  
tradicionais  
Fonte: Inovação Unicamp (26/07/10) 
Por Mônica Teixeira e Janaína Simões  
 
No dia 16 de julho, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), divulgou o estudo "A Formação de Engenheiros no  
Brasil: Desafio ao Crescimento e à Inovação". O documento reúne dados nacionais e internacionais sobre formação no ensino superior e  
formação nas engenharias, chama a atenção para a ausência de planejamento governamental quando se trata da formação de recursos  
humanos e, especialmente, alerta sobre as consequências da diminuição da participação relativa da formação de engenheiros para o  
desenvolvimento do País. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Aneel aprova regras de desconto para baixa renda 
Fonte: Estadão (27/07/10) 
Por Leonardo Goy 
 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a regulamentação da lei, sancionada em janeiro deste ano, que muda os  
critérios para a concessão de descontos para os consumidores classificados como de baixa renda. Leia mais 
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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   
 

Brasil projeta a construção do maior reator de pesq uisas 

 



da América Latina 
 
Nessa entrevista, o Diretor de Projetos Especiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP) e 
Coordenador Técnico do Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), Prof. José Augusto Perrota, fala sobre o início do 
projeto, dificuldades, características técnicas, escolha do local e o que significa para o Brasil a construção de um reator de 
pesquisa desse porte. Confira a entrevista completa do Dr. Perrota e garanta sua vaga no minicurso que vai tratar exclusivamente 
sobre esse tema, no site do ENUMAS. (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   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



A participação é gratuita! Inscreva-se já!  
 

Secretaria de Desenvolvimento 
promove encontro sobre 
Oportunidades de Negócios no Setor 
de Petróleo e Gás Natural 
 
05 de Agosto de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Mais informações: www.onip.org.br/eventocadfor   
 

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

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 



Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – 
Buenos Aires – Argentina  
Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

 

NOTÍCIAS 

PESQUISA 

NIPE realiza 1º Seminário Interno 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (30/07/10) 
Por Fabiana Gama Viana 
 
Foi realizado nesta sexta-feira, dia 30 de julho, o 1º Seminário Interno do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE)  
da Unicamp. Com o objetivo de aproximar pesquisadores, professores e funcionários do NIPE, o primeiro seminário interno teve  
a participação de Mauro Donizeti Berni, o mais novo pesquisador do Núcleo. Berni destacou as responsabilidades e obrigações  
dos pesquisadores com o NIPE, sua experiência profissional, áreas de atuação e potenciais projetos a serem desenvolvidos no Núcleo. 
Os Seminários Internos do NIPE serão realizados uma vez por mês com apresentações de pesquisadores e coordenadores de projetos  
em andamento ou em processo de aprovação. Clique aqui para ver a apresentação 
 
 
LEGISLAÇÃO 

Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga empres as a  



recolher resíduos do que fabricam  
Fonte: Jornal da CBN (30/07/10) 
 
Entrevista com Cláudio Mahler, professor da UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos de Tecnologia de Resíduos. Ouça a entrevista 
 
 
MEDIÇÃO 

Sistema reduz tempo de medição de consumo de óleo e m  
bancada de motor 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 467 (28 de  Junho à 11 de Julho/10) 
Por Raquel do Carmo Santos 
 
O tempo de testes com grau confiável de precisão para medir consumo de óleo lubrificante em bancadas de motores diesel foi  
reduzido de 60 horas para 10, graças a um sistema inovador desenvolvido pelo engenheiro mecânico Omar Hildinger. Leia mais 
 
 
CANA-DE-AÇÚCAR 

Lodo substitui adubo mineral 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online - Edição Impressa 173  (Jul/10) 
 
O lodo de esgoto doméstico pode substituir integralmente o uso do nitrogênio na adubação mineral da cana-de-açúcar, como mostra  
pesquisa coordenada pelo professor Cássio Hamilton Abreu Junior, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de  
São Paulo (Cena/USP), apoiada pela FAPESP na modalidade Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa com o valor de R$ 71.289,34. Os  
testes feitos em áreas cultivadas do Grupo Cosan indicam ainda que, quando o resíduo recebeu complementação de potássio, houve  
um aumento de 12% na produtividade da cana. O lodo consegue substituir em até 30% o fósforo na adubação, como mostraram os  
experimentos em campo. Apesar de ser um produto abundante por conta do aumento crescente das estações de tratamento de esgoto, a  



sua aplicação em culturas agrícolas deve ser feita segundo os critérios exigidos por norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente  
(Conama), órgão do Ministério do Meio Ambiente, porque também pode conter patógenos, metais pesados e compostos orgânicos. 
 
 
REVISTA 

Revista Sol Brasil 
Fonte: DASOL – Departamento Nacional de Aquecimento  Solar da DASOL. 
 
Publicação bimestral do Departamento Nacional de Aquecimento Solar. Leia a revista 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Ministros do Meio Ambiente discutem formas de conte r  
aquecimento global 
Fonte: National Geographic (26/07/10) 
 
As mudanças climáticas entre os países em desenvolvimento são o tema da 4ª Reunião de Ministros do Meio Ambiente dos Países do  
Basic (grupo formado pelo Brasil e pela África do Sul, Índia e China), que está sendo realizada no Solar da Imperatriz, no Jardim Botânico. A programação 
teve início sexta-feira (23) com um encontro de especialistas para discutir formas de conter o aquecimento global. 
Segundo a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, a reunião do Rio é um desdobramento do Basic realizado na Cidade do Cabo,  
na África do Sul, no início do ano. 
Por sugestão da Índia, o principal tema da Basic é a equidade e a divisão do espaço de carbono. No encontro, estão sendo discutidos  
critérios para estabelecer quanto cada país poderá emitir de gases de efeito estufa. O Brasil reconhece que 2°C é o máximo que pode  
haver de aumento da temperatura média do planeta em relação ao período pré-industrial. 
De acordo com o ministro interino das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, o evento representa uma possibilidade  
"oxigenar as deliberações para a questão da equidade e será útil para futuras deliberações". 
Nesta segunda-feira (26), às 11h30, serão apresentados os resultados da reunião. Além de Izabella Teixeira e Antônio Patriota,  



participam do encontro os ministros Buyelwa Sonjica, da África do Sul, Jairam Ranesh, da Índia, e Zhen Hua, da China. 
 
 
ENSINO SUPERIOR 

Estudo traça quadro difícil na formação de engenhei ros:  
número é pequeno, cai relativamente, com perda nas áreas  
tradicionais  
Fonte: Inovação Unicamp (26/07/10) 
Por Mônica Teixeira e Janaína Simões  
 
No dia 16 de julho, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), divulgou o estudo "A Formação de Engenheiros no  
Brasil: Desafio ao Crescimento e à Inovação". O documento reúne dados nacionais e internacionais sobre formação no ensino superior e  
formação nas engenharias, chama a atenção para a ausência de planejamento governamental quando se trata da formação de recursos  
humanos e, especialmente, alerta sobre as consequências da diminuição da participação relativa da formação de engenheiros para o  
desenvolvimento do País. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Aneel aprova regras de desconto para baixa renda 
Fonte: Estadão (27/07/10) 
Por Leonardo Goy 
 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje a regulamentação da lei, sancionada em janeiro deste ano, que muda os  
critérios para a concessão de descontos para os consumidores classificados como de baixa renda. 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. 
 

 

  
 


