
 
 

Campinas, 14 de novembro de 2013. (Número 856) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Curso de Energia Solar Fotovoltaica 
A Ambiente e Energia Treinamentos realiza curso que visa repassar conhecimentos e critérios técnicos de avaliação dos 
principais componentes de uma instalação solar fotovoltaica: painéis, estrutura, inversores, baterias, cabeamento, entre 
outros. Mais informações: clique aqui! 

 

UFRJ abre concurso para 54 vagas 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou edital de concurso público para 54 vagas em cargos de nível 
médio/técnico e superior. Os salários são de R$ 1.912,99 e R$ 3.138,70. As oportunidades são para o Laboratório de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico do Instituto de Química da UFRJ. Mais informações: clique aqui! 

 

Curso Gestão de Resíduos Sólidos para Geração de Energia 
O curso tem como objetivos a micro geração de energia através de cooperação, compreensão e participação. Será 
realizado dias 18 e 19 de novembro. Mais informações: clique aqui! 
 

Engenharia Química da Unicamp seleciona docente 
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas, até 21 de novembro, para o concurso 
que busca um professor doutor para o Departamento de Engenharia de Processos da Faculdade de Engenharia 
Química. A remuneração para o cargo em regime de turno parcial (RTP) é de R$ 1.592,14. Porém, a opção 
preferencial é para o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP), com salário inicial de R$ 
9.185,10. Mais informações: clique aqui! 

 
Aberta oportunidade de financiamento para cientistas brasileiros no Reino Unido 
Pesquisadores brasileiros interessados em desenvolver projetos no Reino Unido podem se inscrever, até o dia 
27 de novembro, no edital do Centro de Pesquisa em Biotecnologia e Ciências Biológicas do Reino Unido 
(BBSRC). A finalidade é a ampliação da parceria Brasil/Reino Unido nas áreas de segurança alimentar, saúde, 

biotecnologia industrial e bioenergia. Mais informações: clique aqui! 
 

 

 

EVENTOS 
 

3rd International Renewable Energy and Energy Efficiency Trade 
Fair 
20 a 23 de novembro de 2013 
International Fairgrounds of Casablanca – OFEC 

Mais informações: clique aqui! 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=2228
http://g1.globo.com/topico/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/ufrj-abre-concurso-para-54-vagas.html
https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=3082
http://agencia.fapesp.br/18219
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/1348959
http://www.eupd-research.com/pt/events/pv-market-briefing-brazil/fatores-chaves.html


Seminário Brasil Ciência, Desenvolvimento e Sustentabilidade 

21 a 22 de novembro de 2013 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro - RJ 
Mais Informações: clique aqui! 

 
6º Open Innovation Week 
24 a 27 de novembro de 2013 
WTC, São Paulo 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Biorrefinarias Brasil 2013 
26 e 27 de novembro de 2013 
Hotel Paulista Wall Street- São Paulo/ Brasil 
Mais Informações: clique aqui! 

 

1º Encontro de Ciência e Engenharia de Materiais de São Carlos: 
Energia, Sustentabilidade e Inovação 
27 a 29 de novembro de 2013 
Anfiteatro Bento Prado da UFSCar – São Carlos/SP 
Mais informações: clique aqui! 
 

II Fórum de Cogeração e Eficiência Energética para Setor de 
Hotelaria 

05 de dezembro de 2013 
Hotel Windsor Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: clique aqui! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

ETANOL 

Etanol é usado hoje em apenas 23% dos carros 
Fonte: UDOP (14/11/2013) 
 
A política do governo de subsídio ao preço da gasolina fez o consumo de etanol despencar no País. Um estudo feito 
pela Petrobras mostra que apenas 23% dos brasileiros com carros flex abasteceram com etanol este ano, porcentual 
muito inferior aos 66% registrados em 2009. 
Na apresentação, a gerente de Planejamento de Marketing e Comercialização de Combustíveis da estatal, Rosane 
Piras Lodi, lembra que a perda de participação do etanol para a gasolina alcançou patamares de períodos anteriores 

à popularização da tecnologia flex fuel. Leia Mais. 
 

São Paulo critica a falta de incentivos ao etanol, o “pré-sal 
paulista” 
Fonte: UDOP (14/11/2013) 
 

O  secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
destacou a importância do setor sucroalcooleiro e disse que o segmento é "o pré-sal paulista". Em sua participação 
no evento Fóruns Estadão Regiões - Sudeste, ele criticou o fato de o governo federal desonerar a gasolina, o que 
prejudica as usinas, pois torna o etanol menos competitivo. "Falta uma regulação federal para que esse setor 

(sucroalcooleiro) se desenvolva mais", disse.  Leia mais. 

http://fmc.cgee.org.br/
http://www.openinnovationweek.com.br/index.php
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1646:biorefinery-2013&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.demaex.org.br/ecem/index.html
https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=3008
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1107813#nc
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1107814#nc


 
CANA-DE-AÇÚCAR 

IAC lança variedades de cana: voltadas para início e fim de safra 
Fonte: UDOP (14/11/2013) 
 
O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) irá lançar duas novas variedades de cana-de-açúcar na próxima terça-feira 
(19). As cultivares IACSP97-4039 e IACSP96-7569 serão voltados para o início e o fim da safra. Em nota, o 
pesquisador e líder do Programa Cana IAC, Marcos Landell, explica que nesses períodos o clima não favorece o 
desenvolvimento das plantas. “Essas cultivares são precoces e irão contribuir para que a partir do fim de março e 

início de abril tenhamos melhor qualidade nos nossos canaviais.” Leia mais. 
 

HIDROELÉTRICAS 

Custo para pequenos projetos 
Fonte: Ambiente e Energia (13/11/2013) 
 
Devido a sua maturidade, a geração hidrelétrica em pequena escala é uma das principais fontes de 

energia a ser considerada para eletrificação de regiões distantes das redes nacionais. Um das 

ferramentas utilizadas em artigo publicado são as curvas de custo usadas para avaliação da viabilidade 

econômica deste tipo de projeto.  O presente artigo apresenta uma metodologia para determinar 

curvas de custo de implantação em função da energia média produzida pelo aproveitamento, mediante 

a utilização de um conjunto de curvas paramétricas de custo e a curva de permanência hidrológica do 

local analisado. Leia mais. 
 

ETANOL LIGNOCELULÓSICO 

Inovação imatura: Pesquisa observa Sistema Nacional de Inovação 
em etanol lignocelulósico 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (12/11/2013) 
 
Na esfera científica que engloba pesquisas com etanol lignocelulósico, ou de segunda geração, oriundo 

de matéria-prima como o bagaço ou a palha, o Brasil desponta como potencial protagonista. “A 

produção de etanol a partir de matéria-prima lignocelulósica poderia colocar o Brasil em posição de 

destaque, uma vez que ele é um dos maiores produtores de etanol no mundo”, comenta o economista 

Luiz Gustavo Antonio de Souza. No Programa de Pós-graduação em Economia Aplicada da ESALQ, o 

pesquisador analisou o estado-da-arte em etanol de segunda geração no Brasil e no mundo 

observando as Redes de Inovação criadas a partir de publicações científicas internacionais e patentes 

na área. Leia mais. 
 

ETANOL A PARTIR DE ALGAS 

Presidente da Sindalcool aposta nas algas 
Fonte: Página Sustentável (12/11/2013) 
 
Edmundo Coelho Barbosa, presidente executivo do Sindalcool — Sindicato da Indústria de Fabricação 

de Álcool do Estado da Paraíba, aposta na produção de etanol a partir de microalgas para 

complementar a produção do setor. Esta tecnologia já existe há oito anos e está sendo desenvolvida 

nos Estados Unidos. “A produção de etanol a partir de microalgas geneticamente modificadas aproveita 

o CO2 gerado pela fermentação das usinas de etanol de primeira geração", explicou o executivo para o 

Jornal da Cana. Leia mais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1107845#nc
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/hidreletrica
https://www.matrizlimpa.com.br/index.php/2013/11/curvas-de-custo-de-implantacao-de-pequenos-projetos-hidreletricos-em-funcao-da-producao-media-anual-de-energia/4794
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/11/custos-para-pequenos-projetos/23516
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/inovacao-imatura-pesquisa-observa-sistema-nacional-de-inovacao-em-etanol-lignocelulosico/20131112134930_N_743
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1759:presidente-da-sindalcool-aposta-nas-algas&catid=10:curtas&Itemid=15


PETRÓLEO 

Brasil deve se tornar importante exportador de petróleo após 
2015, diz relatório 
Fonte: Folha (12/11/2013) 
 
O Brasil deve se tornar um exportador líquido de petróleo e ficar entre os dez maiores produtores da 

commodity a partir de 2015 se conseguir superar os obstáculos para desenvolver suas gigantes 

reservas de petróleo marítimo, disse nesta terça-feira a agência que propõe políticas energéticas para 

potências ocidentais. Leia Mais. 
 
 

INOVAÇÃO 

Material aumenta em até 40 vezes eficiência elétrica de LEDs 
Fonte: Ambiente Energia (10/11/2013) 
 
Experimento recente, realizado na Divisão de Química do Los Alamos National Laboratory, dos Estados 

Unidos, consegue controlar fator que impedia melhores resultados para a tecnologia de LEDs. A equipe 

que teve a participação professor doutor Lázaro Padilha, do Instituto de Física Gleb Wataghin da 

Unicamp, conseguiu controlar a influência da recombinação Auger. Leia mais. 
 
PROJETOS 

Rio Capital da Energia tem mais dois projetos 
Fonte: Ambiente Energia (10/11/2013) 
 
Dois novos projetos que integram o portfólio do Rio Capital da Energia foram apresentados na semana 

passada, pela coordenadora do Programa, Maria Paula Martins, na oitava reunião do Comitê Executivo, 

na sede da Firjan. O diretor de Operações da AgeRio, Dario Castro de Araújo, divulgou parcerias 

firmadas com o Sebrae RJ para fomentar a eficiência energética nas micro e pequenas empresas. Leia 
mais.  
 
 

BIOMASSA 

Documento aborda uso de biomassa em química renovável 
Fonte: Embrapa Agroenergia (08/11/2013) 
 
A Embrapa Agroenergia apresenta o documento “Estratégias para o Uso da Biomassa em Química 

Renovável”, que trata do potencial de aproveitamento de coprodutos e resíduos das cadeias produtivas 

de biocombustíveis, bem como de outras cadeias agroindustriais. (...) Dessa forma, tal como numa 

refinaria de petróleo, diversos produtos poderão ser gerados a partir de uma matéria-prima, ampliando 

a gama de produtos de origem renovável no mercado ao mesmo tempo em que se reduz o impacto 

ambiental negativo destes. Leia mais.  
 

 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada de 
seu endereço eletrônico.  
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/11/1370257-brasil-deve-se-tornar-importante-exportador-de-petroleo-apos-2015-diz-relatorio.shtml
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https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/micro-e-pequenas-empresas
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/11/rio-capital-da-energia-tem-mais-dois-projetos/23510
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/11/rio-capital-da-energia-tem-mais-dois-projetos/23510
http://www.cnpae.embrapa.br/imprensa/noticias/documento-aborda-uso-de-biomassa-em-quimica-renovavel
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