
 

 
 

Campinas, 11 de outubro de 2013. (Número 851) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Mestrado no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 
O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) está com inscrições abertas para o curso de Mestrado “strictu sensu” de Pós-
Graduação em Agricultura Tropical e Subtropical IAC, de 1.º a 31 de outubro de 2013. Mais informações: clique aqui! 

 
Inscrições abertas para editais de seleção da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) 
Encontram-se abertas no período de 14 de Outubro a 22 de Novembro de 2013 as inscrições para Seleção de Mestrado, 
Doutorado e Doutorado Direto, nos Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial, Engenharia de Materiais 
e Engenharia Química da EEL. 
Mais informação: clique aqui! 

 

Programa integrado de doutorado em bioenergia recebe inscrições 
O Programa de Doutorado em Bioenergia recebe até dia 15 de outubro inscrições para o processo  seletivo, para 
ingresso em 2014. O programa é desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São 
Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp), sendo suas linhas de pesquisa as mesmas do Programa FAPESP de 
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN). 
Mais informações: clique aqui! 

 

23º Programa de Bolsas de Verão do CNPEm 
Realizado desde 1992, o Programa objetiva estimular estudantes para a carreira científica. Os selecionados passarão os 
meses de janeiro a fevereiro de 2014 em Campinas, São Paulo, desenvolvendo de modo individualizado projetos sob 
orientação de pesquisadores dos Laboratórios Nacionais do CNPEM. A bolsa do Programa cobre despesas de viagem, 
hospedagem, alimentação e seguro-saúde. 
Mais informações: clique aqui! 

 

 

  

http://www.infobibos.com/pgiac/
http://cpg.eel.usp.br/node/42
http://agencia.fapesp.br/17828
http://www.cnpem.br/bolsasdeverao/


EVENTOS 
 

Conferência Solar e Geração Distribuída 
12 e 13 de outubro de 2013 
Hotel Mercure – São Paulo – SP 
Mais Informações: Workout Business – (11) 3452-3155 ou e-mail: atendimento@paginasustentavel.com.br ou 
clique aqui! 
 

I ChEFEI – Workshop of Chemical Engineering of FEI 
Exploração e Produção no Pré-Sal: Desafios para a Engenharia Química 

21 a 23 de outubro de 2013 
Centro Universitário da FEI – São Bernardo do Campo – SP  
Mais informações: clique aqui! 

 
II Workshop on Sugarcane Physiology for Agronomic Applications 
29 e 30 de outubro de 2013 
CNPEM – Campinas – SP  
Mais informações: clique aqui! 
 

8º Congresso Internacional de Bioenergia e 6ª BioTechFair  
Opção Energética Sustentável para as Cidades Brasileiras 

05 a 07 de novembro de 2013 
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui! 
 

VII Workshop Nacional sobre Bioenergia 
21 e 22 de novembro de 2013 
Auditório Astor Pessoa – Salvador – BA 
Mais informações em: clique aqui! 
 

ECOS 2014 
27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy 
Systems 

15 a 19 de junho de 2014 
Åbo Akademi University – Turku – Finland 
Mais informações em: clique aqui! 
 

 

  

mailto:atendimento@paginasustentavel.com.br
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:conferencia-solar-e-geracao-distribuida&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www2.fei.edu.br/chefei/
http://www.bioetanol.org.br/sugarcanephysiology
http://www.bioenergia.net.br/
http://portal.ftc.br/eventos/2013/workshopbioenergia/
http://www.abo.fi/?lang=en
http://ecos2014.abo.fi/ocs/index.php/2014/ECOS2014


NOTÍCIAS 
 

Cana-de-Açúcar 

Sucesso da cana é fruto da associação do pioneirismo à ciência e à 
tecnologia, conclui estudo 
Fonte: Agência FAPESP (11/10/2013) 
Por Elton Alisson 
 
O Brasil é reconhecido como o país que possui o sistema mais eficiente do mundo para a produção de 

biocombustíveis – a partir da cana-de-açúcar, principalmente. O sucesso que obteve em transformar a 

planta em fonte de bioenergia, contudo, deve-se muito mais à iniciativa pioneira de montar um sistema 

industrial de produção do etanol do que à gramínea em si. Leia mais. 
 
Combustíveis 

Agência propõe redução da mistura de etanol nos EUA em 2014 
Agência de Proteção Ambiental propôs um corte de quase 6% no volume que deve ser misturado à gasolina 
nos Estados Unidos 
Fonte: Portal Exame (10/10/2013) 
 

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) propôs um corte de quase 6 por cento no 

volume de etanol que deve ser misturado à gasolina nos Estados Unidos, para cerca de 13 bilhões de 

galões, apontou documento interno da EPA visto pela Reuters. Leia mais. 
 
Eficiência Energética 

Barreiras travam geração renovável e eficiência energética em 
edifícios 
Para economista, que escolheu a Alemanha como estudo de caso, Brasil precisa aprimorar quadro regulatório 
Fonte: Jornal da Unicamp (07/10/2013) 
Por Luiz Sugimoto 
 
As edificações são responsáveis por 44,7% do consumo total de eletricidade no Brasil, sendo que esta 

participação está dividida em fatias de 22,1% para os edifícios residenciais, 15% para os comerciais e 

7,6% para os prédios públicos. Ainda que a crise energética de 2001 tenha induzido a uma redução do 

consumo nos edifícios brasileiros, essa tendência foi revertida nos anos subsequentes. A demanda por 

eletricidade vem apresentando aumento superior ao do PIB e é alta a estimativa de crescimento do 

consumo nos edifícios, considerando a estabilidade econômica aliada a uma política de melhor distribuição 

de renda no país. Leia mais.  
 

  

http://agencia.fapesp.br/18032
http://www.exame.com.br/topicos/gasolina
http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/agencia-ambiental-propoe-reducao-da-mistura-de-etanol-nos-eua-em-2014
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/578/barreiras-travam-geracao-renovavel-e-eficiencia-energetica-em-edificios


Energia Nuclear 

Expansão de energia no longo prazo pode ter nuclear com 
participação privada 
Fonte: G1 (07/10/2013) 
Por Rodrigo Viga Gaier 
 
O governo federal estuda investimentos na energia nuclear com participação privada como uma 

alternativa à expansão hidrelétrica no plano de longo prazo, disse o secretário do Ministério de Minas e 

Energia, Altino Ventura Filho, nesta segunda-feira. Segundo ele, o potencial hidroelétrico do Brasil deve se 

esgotar entre 2025 e 2030 e o governo terá que buscar uma outra alternativa para atender o crescimento 

da demanda de energia. Entre as possibilidades estão térmicas a gás natural, a carvão e nuclear.Leia 
mais. 
 
 
ETANOL 

CTC e Esalq lançam projeto para etanol de segunda geração 
Fonte: Webioenergias (05/10/2013) 
 
O Centro de Tecnologia Canavieira - CTC e a Esalq/USP desenvolvem desde 2012 uma pesquisa 

colaborativa com o objetivo de desenvolver uma ou mais leveduras (micro-organismos tipicamente 

utilizados na fermentação das usinas de etanol) com características especiais para utilização no processo 

de produção de etanol de segunda geração. Leia Mais. 
 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada de seu 
endereço eletrônico.  

 
 

Setor de Divulgação e NIPEeventos 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético - NIPE/Unicamp 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n 

Caixa Postal 6166 - Barão Geraldo 
CEP: 13083-896 - Campinas / SP 

Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 
nipeenergia@nipeunicamp.org.br / www.nipe.unicamp.br  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/expansao-de-energia-no-longo-prazo-pode-ter-nuclear-com-participacao-privada-1.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/expansao-de-energia-no-longo-prazo-pode-ter-nuclear-com-participacao-privada-1.html
http://www.webioenergias.com.br/noticias/biocombustiveis/2129/ctc-e-esalq-lancam-projeto-para-etanol-de-segunda-geracao.html
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

