
 

 
  

 
 

Campinas, 02 de Agosto de 2010. (Número 714)  

 
 

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 
 

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  
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  
 
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   
 

A participação é gratuita! Inscreva-se já!  
 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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 

PALHA DA CANA 

Equipamento adensa palha da cana 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 468 (12 de  Julho à 1º de Agosto/10) 
Por Raquel do Carmo Santos 
 
O engenheiro agrícola Henrique Leandro Silveira construiu e avaliou em sua dissertação de mestrado, apresentada na Faculdade de  
Engenharia Agrícola (Feagri), um protótipo para o adensamento da palha de cana-de-açúcar, muito usada para geração de energia.  
Isto porque a baixa densidade da palha é um dos fatores que mais contribui para o aumento dos custos de transporte, pois a capacidade  
de carga dos caminhões e o espaço físico dos pátios de armazenamento das usinas ficam subutilizados. O protótipo faz parte do projeto  
Unidade Móvel de Auxílio à Colheita (Unimac-cana), cujo objetivo é a construção de uma colhedora capaz de reunir em um só equipamento 
várias funções envolvidas na colheita da cana-de-açúcar. O projeto é coordenado pelo orientador de Silveira, professor Oscar Braunbeck,  
e pelo professor Paulo Graziano Magalhães. Leia mais 
 
 
ENERGIA SOLAR 

Interesse em energia solar faz subir preço de terra  em deserto  
na Índia 
Fonte: BBC Brasil (27/07/10) 



Por Steven Duke 
 
A sede da Índia por energia solar transformou as terras inóspitas do deserto Thar em uma tomada elétrica em potencial, com grandes  
promessas para empresas do setor e para um país às voltas com cortes regulares de eletricidade. Leia mais 
 
 
CERTIFICAÇÃO 

IPT moderniza Laboratório de Referências Metrológic as 
Fonte: Agência FAPESP (27/07/10) 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) modernizou a estrutura de medições para determinações de alta qualidade em química no  
Laboratório de Referências Metrológicas (LRM) do Centro de Metrologia em Química. Com isso, o laboratório amplia sua capacidade de  
certificação de materiais de referência para a indústria. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Pesquisador premiado volta ao IFGW para falar sobre   
redes de energia 
Fonte: Portal Unicamp (30/07/10), 
Por Luiz Sugimoto 
 
O professor Adilson Motter, bacharel em física e doutor em matemática aplicada pela Unicamp, voltou ao Instituto de Física no final da  
tarde de quinta-feira (29) para ministrar um colóquio sobre controle de fenômenos dinâmicos em sistemas complexos. Aos 36 anos,  
Motter vem construindo uma trajetória premiada nos Estados Unidos, tanto por suas atividades de pesquisa como de ensino, e acaba de  
receber o Prêmio Investigator Northwestern-Argonne para Pesquisa em Energia. Leia mais 
 
 



BIOPETRÓLEO 

Genes transformam bactérias em fábricas de "biopetr óleo"  
Fonte: Folha de S. Paulo (30/07/10) 
Por Luciano Grüdtner Buratto 
 
Empresa patenteou DNA e quer usá-lo para fazer comb ustíveis  
 
Cientistas de uma empresa dos EUA identificaram em bactérias genes responsáveis pela produção de moléculas com potencial  
combustível, uma espécie de biopetróleo. 
A descoberta, realizada em bactérias fotossintetizantes -que utilizam gás carbônico e luz solar para a síntese do biopetróleo-, abre  
caminho para a produção de gasolina e óleo diesel renováveis. 
A vantagem dessa abordagem é a possibilidade de aproveitar a infraestrutura global já montada (refinarias, postos, motores) para a  
produção de um combustível renovável que, de quebra, ocupa menos espaço para ser gerado que plantações de cana-de-açúcar para  
etanol. 
Os cientistas da empresa LS9 Inc., de San Francisco, na Califórnia, escolheram 11 cepas de cianobactérias (algas azuis) cujo DNA  
completo havia sido decifrado. 
Desse grupo, dez cepas produziam naturalmente alcanos, moléculas formadas por carbono e hidrogênio usadas como combustível devido a seu grande 
potencial energético. As bactérias faziam principalmente pentadecanos (alcanos com 15 átomos de carbono) e heptadecanos (com 17  
carbonos). Uma das cepas, porém, não produzia a substância. 
CAÇA-GENES  
Para identificar os genes envolvidos na produção dos alcanos, os pesquisadores usaram uma estratégia de subtração. Primeiro, os  
genomas das dez cepas produtoras de alcanos foram alinhados no computador, como quem alinha fileiras de texto uma embaixo da outra. 
Em seguida, genes da bactéria não produtora semelhantes aos das produtoras foram subtraídos. Dos 17 genes que restaram nas bactéria 
s produtoras, dez tinham funções já conhecidas. Os sete restantes, portanto, eram os prováveis responsáveis pela produção de alcanos. 
Em uma das bactérias, por exemplo, os pesquisadores identificaram dois genes que contêm a receita para substâncias fundamentais na  
transformação de um derivado da fotossíntese (um tipo de gordura) em alcano. Mais tarde, seria possível inserir esses genes em outro  
micróbio, o qual funcionaria como biofábrica, produzindo alcanos em grande quantidade. 
Segundo Andreas Schirmer, líder da pesquisa publicada hoje na revista "Science", a LS9 espera produzir até 2013 barris de alcano por 
cerca de US$ 50 (R$ 88). A empresa patenteou os genes. 



Para Gonçalo Pereira, do Departamento de Genética da Unicamp, o estudo mostra a importância de organizar as coleções de  
micro-organismos no Brasil. "Se não aproveitarmos nossa biodiversidade, vamos ficar sentados em cima de ouro." 
 
 
ETANOL 

Etanol será transportado pela hidrovia  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (02/08/10) 
Por  João Guilherme D´Arcadia  
 
Pelos mais de 2,4 mil quilômetros de vias navegáveis presentes na Hidrovia Tietê-Paraná, podem passar 4 bilhões de litros de álcool  
combustível por ano. Esse é o entendimento da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que recebeu nesta semana seis propostas técnicas  
para a construção de cem embarcações – que vão inaugurar o transporte de combustível pelo sistema hidroviário que passa pela região. 
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. 
 

 

  
 


