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Campinas, 29 de Junho de 2012. (Número 843) 
 

 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br  
 

 

MURAL 

http://www.nipeunicamp.org.br/


OPORTUNIDADES 

 

Pesquisador para a área de Biotecnologia, com foco em processos fermentativos 
Pré requisito: Mestrado ou doutorado completo ou em fase de conclusão na área ou em áreas correlatas; 

Inglês avançado; Profissional deve ser dinâmico, criativo e empreendedor; 

Empresa de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional de pequeno porte localizada em Campinas-SP. 

Interessados enviar currículo para o e-mail: coordenacao@ergostech.com.br 

 

Prêmio Petrobras de Tecnologia está com inscrições abertas 
Estão abertas até o dia 16 de julho as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Petrobras de Tecnologia Engenheiro Seabra Moggi. 

O objetivo do prêmio é reconhecer a contribuição da comunidade acadêmica para o desenvolvimento tecnológico da companhia petrolífera brasileira e da 

indústria nacional de petróleo. Mais informações, clique aqui. 

 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

  NIPEeventos     

mailto:coordenacao@ergostech.com.br
http://agencia.fapesp.br/15734
http://www.nipeunicamp.org.br/


 

PROJETO DE PESQUISA INTERNACIONAL 

Condições da Estrutura de Políticas e Legislação para Aumentar a 

Contribuição de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética 

 

29 de Junho de 2012 

Auditório do Bloco ID2 – Faculdade de engenharia Mecânica – Unicamp – Capinas – SP 

Mais informações: anexo. 

 
 

III WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2012  
Perspectivas das Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, 
Direito Nuclear e Agricultura 
 

23 e 24 de Agosto de 2012 

Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  

Promoção e Realização: FEQ/Unicamp e IPEN/CNEN 



Mais informações: clique aqui 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 

 
 

WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells 
 

03 a 06 de Outubro de 2012 

Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  

Promoção e Realização: CENEH e LH2/IFGW/Unicamp 

Mais informações: clique aqui 

 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 16 DE JULHO DE 2012! 

 

 

AGRENER GD 2013  

http://www.nipeunicamp.org.br/enumas
http://www.ceneh.org/wicac


9º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural 
 

15 a 17 de Maio de 2013 

Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – Itajubá – MG  

Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, CERPCH e IRN/Unifei 

Mais informações: clique aqui 

 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 2012! 

 

 

Eventos  

 

SIDAT 
Simpósio de Destoxificação e aproveitamento de Tortas de Pinhão-
Manso e Mamona 
 
03 e 04 de Julho de 2012 
Embrapa Estudos e Capacitação – Brasília – DF  

http://www.nipeunicamp.org.br/agrener/


Mais informações: clique aqui  
 

 

VIII CBPE  
8º Congresso Brasileiro de Planejamento Energético  
Energia para o Século XXI: Sociedade e Desenvolvimento 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
UTFPR – Campus Curitiba – Sede Central – Curitiba – PR 
Mais informações: clique aqui 

 
 

XIV CBE  
Congresso Brasileiro de Energia  
Sociedade, Energia e Meio Ambiente 
 
23 a 25 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Firjan – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui 
 

http://www.cnpae.embrapa.br/eventos/sidat
http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/
http://www.ppe.ufrj.br/xivcbe/


 

NOTÍCIAS 

 

ENUMAS 2012 

Energia Nuclear é tema de evento internacional na Unicamp 
Fonte: Assessoria de Comunicação - Enumas 2012 (28/06/12) 
Por Cristiane P. Bergamini Marques 
 
A Unicamp será mais uma vez o palco de um evento já consagrado na área nuclear: O Workshop Internacional ENUMAS 2012. Em 
sua terceira edição, o evento, que acontece em agosto, no auditório da Faculdade de Engenharia Química, vai tratar sobre as 
perspectivas em atividades nucleares no Brasil, com foco na Medicina, Agricultura, Segurança e, dessa vez, também no Direito 
Nuclear. Leia mais 
 
 

ENERGIA SOLAR I 

Energia solar chega à rede em 2013 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO 2012 – Nº 531 (25/06 à 01/07/12) 
Por Patrícia Lauretti 
 
As usinas hidrelétricas correspondem a 70,3% da capacidade instalada de produção de eletricidade no Brasil, segundo o Boletim 
de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de Abril/2012, publicado pelo Ministério de Minas e Energia. Os investimentos em 
energia eólica cresceram bastante nos últimos anos e, atualmente, são 1.479 megawatts (MW) instalados. Mas, na opinião dos 
especialistas, faltava um olhar mais atento do governo federal em relação à energia solar fotovoltaica, ou seja, a obtida através da 
conversão direta da luz do sol em eletricidade. O cenário positivo começa a se desenhar a partir do Projeto Estratégico: “Arranjos 
técnicos e comerciais para inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira” ou, simplesmente, a “chamada 

  

http://www.nipeunicamp.org.br/enumas/novidades


13” da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), cujo objetivo é diversificar a matriz energética brasileira. São 18 projetos 
aprovados para várias concessionárias, totalizando 25MW de potência instalada. Pela primeira vez, a eletricidade gerada vai para a 
rede e será distribuída para os consumidores, já a partir do início do ano que vem. Docentes e pesquisadores da Unicamp estão 
envolvidos em um deles, que tem como proponente a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), que investiu R$ 13 milhões no 
projeto. Leia mais 

 
E MAIS 
 
ENERGIA SOLAR II 

Grupo purifica silício para fabricação de células solares 
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO 2012 – Nº 530 (18 à 24/06/12) 
Por Silvio Anunciação 
 
Um grupo de cientistas da Unicamp acaba de obter, pela primeira vez no Brasil, o silício purificado para a fabricação de células 
solares fotovoltaicas (FVs). Apesar de possuir as maiores reservas mundiais do quartzo – a matéria-prima bruta para o silício – o 
país importa, a altos custos, as lâminas do elemento químico purificado para a produção dos painéis FVs. Os dispositivos FVs são 
responsáveis pela captação e transformação da energia solar em elétrica. Matriz “limpa”, gratuita e inesgotável, a energia solar 
fotovoltaica tem conquistado relevo mundial. Leia mais 

 
 

ENERGIA EÓLICA 

Argentina investe bilhões para transformar ventos da 
patagônia em energia 
Fonte: Galileu (Jun/12) 
Por Enrico Fantoni 
 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/531/energia-solar-chega-a-rede-em-2013
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/530/grupo-purifica-silicio-para-fabricacao-de-celulas-solares


É preciso equilíbrio para não ser derrubado pelas rajadas de vento gelado que viajam por muitos quilômetros sem encontrar 
obstáculos. Ao lado de arbustos de jarilla, única planta que sobrevive neste tipo de clima, brotam 43 turbinas de 80 metros de 
altura. Inaugurado neste ano, o Parque Eólico de Rawson, na Argentina, é parte de uma série de iniciativas que fazem a Patagônia 
ser chamada de a Meca da energia eólica na América do Sul. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Cientista apresenta ônibus movido a hidrogênio e bateria 
Fonte: Estadão Online (13/06/12) 
Por Fábio Grellet 
 
O cientista Paulo Emilio de Miranda, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), lançou na quarta-feira, 13, a segunda versão do protótipo de um ônibus 
movido a hidrogênio e baterias elétricas, que só emite vapor de água e não polui. Leia mais 
 
 

SUSTAINABLE 

UNsustainable? 
Fonte: Science -  Vol. 336 (15/06/12) 
Por Carlos A. Nobre 
 
Next week, thousands of participants from governments, the private sector, nongovernmental organizations, and other stakeholders will gather 

in Brazil at a United Nations (UN) summit to secure political and economic commitments for sustainable development and to address new and 

emerging challenges. These objectives recall the 1992 UN Conference on Environment and Development, also held in Rio de Janeiro. Although 

political progress toward these goals has stagnated, in the intervening 20 years science and technology have moved on. The “Rio+20” meeting 

should be framed by these new developments. Leia mais 

 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI307062-18537,00-ARGENTINA+INVESTE+BILHOES+PARA+TRANSFORMAR+VENTOS+DA+PATAGONIA+EM+ENERGIA.html
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cientista-apresenta-onibus-movido-a-hidrogenio-e-bateria,885962,0.htm
http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/science_nobre_2012.pdf


 

ENERGIA RENOVÁVEL 

Matriz energética: evolução das renováveis 
Fonte: Agência Ambiente Energia (20/06/12) 
 
No âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) disponibilizou a cartilha “Brasil: Renováveis para o Desenvolvimento”, que apresenta as vantagens competitivas do país no 
setor energético a partir do alto percentual de fontes renováveis na sua matriz. Leia mais 
 
 

AQUECIMENTO GLOBAL 

Desenvolvimento com menos carbono 
Fonte: Agência FAPESP (22/06/12) 
Por Washington Castilhos 
 
Estima-se que sejam emitidas anualmente em todo o mundo 45 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente – medida 
métrica resultante da multiplicação das toneladas de gases de efeito estufa emitidos pelo seu potencial de aquecimento global. 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). 

 

http://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2012/06/matriz-energetica-evolucao-das-renovaveis/19891
http://agencia.fapesp.br/15773
http://agencia.fapesp.br/15773


 

 

 

 


