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MURAL
OPORTUNIDADES
Chamada para as incrições de Bolsa Pesquisa - Mobilidade Internacional
Colégio Doutoral Internacional (CDI) da Universidade Européia da Bretanha (UEB) abriu novo programa de bolsas de mobilidade para os doutorandos
que desejam realizar um projeto de pesquisa na França, na região da Bretanha. A data limite da inscrição é 31 de março de 2010.
Os formulários de inscrição podem ser baixados no link http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter/mobiliteInter/mobiliteInterPOR/ .

CTBE busca pesquisadores e técnicos
O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) está contratando profissionais para o seu quadro técnico e de pesquisa.
Mais informações: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11727/noticias/ctbe-busca-pesquisadores-e-tecnicos.htm

Inpe abre concurso para 10 vagas temporárias
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) lançou edital para preenchimento de 10 vagas de nível superior para seu laboratório de combustão e
propulsão em Cachoeira Paulista (SP). Há oportunidades para graduados em tecnologia da informação, tecnologia de processamento de dados, ciência
da computação, engenharia, química, física, engenharia química, tecnologia mecânica, tecnologia química e áreas correlatas.
As inscrições devem ser feitas de 1 a 12 de fevereiro na unidade de Cachoeira Paulista do Inpe. Acesse o edital do concurso.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!
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EVENTOS
33rd IAEE



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

WIND FORUM BRAZIL 2010

Forum Nacional para a Geração Eólica
08 e 09 de Fevereiro de 2010
Hotel Holiday Inn Parque Anhembi – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.windforumbrazil.com/Event.aspx?id=248508

III Seminário Mercados de Eletricidade e Gás Natural
"Investimento, Risco e Regulação"
11 e 12 de Fevereiro de 2010
FEP – Porto – Portugal
Mais informações: http://www.fep.up.pt/conferencias/energia2010/

NOTÍCIAS
ENERGIA

Energia a partir do lixo



Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº 8 (Nov/09)

Sistema aproveita resíduos orgânicos para gerar eletricidade e ainda minimiza impacto ambiental.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB8.pdf

ÁLCOOL

EUA avalizam álcool de cana brasileiro
Fonte: Folha de S. Paulo (04/02/10)
Por Janaina Lage

Agência de Proteção Ambiental diz que produto brasileiro pode contribuir para redução de emissão de gases do efeito estufa

No mesmo dia, Obama fala em aumentar uso de álcool como fonte de energia, mas tarifa de importação ainda barra produção
brasileira

A Agência de Proteção Ambiental americana incluiu o álcool brasileiro produzido a partir da cana-de-açúcar na lista de biocombustíveis que
podem contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A agência divulgou ontem regulamentação para produção e uso
de biocombustíveis nos EUA, com a determinação de patamar mínimo de consumo.
Segundo a agência, o biodiesel a partir da soja e de outros materiais, o álcool de cana-de-açúcar e o álcool a partir do milho (este último,
desde que produzido com tecnologias mais eficientes) cumprem as exigências de redução dos gases do efeito estufa. Nos cálculos da
agência, o álcool de cana reduz as emissões em até 61% comparado com a gasolina, um patamar bastante superior ao do álcool a partir do
milho, na faixa dos 20%.
As regras divulgadas pela agência complementam o Ato de Segurança e Independência Energética aprovado em 2007. A agência estipula
que os EUA devem ter um consumo mínimo de 45 bilhões de litros de biocombustíveis neste ano. Até 2022, ele deve alcançar 136 bilhões
de litros. A regulamentação prevê o uso de pelo menos 15 bilhões de litros por ano até 2022 da categoria de combustível na qual o álcool de
cana se enquadra. Em 2010, a previsão é de uso de 756 milhões de litros deste tipo de combustível.
A própria agência afirma no documento que só analisou em suas projeções o álcool de cana do Brasil, mas que isso não impede os EUA de
comprarem de outros países desde que eles estejam de acordo com as regras.



Para Joel Velasco, representante-chefe da Unica (associação de produtores brasileiros) em Washington, o aval da agência indica que a
produção sustentável de um biocombustível pode contribuir no combate a mudanças climáticas. "As novas regras criam quase uma
obrigação de consumo, cria mercado para o Brasil e fortalece os argumentos para derrubar a tarifa a qual estamos submetidos. É um
reconhecimento de um órgão de governo de que o álcool de cana tem efeito na redução de gás do efeito estufa", afirmou
O presidente dos EUA, o democrata Barack Obama, anunciou ontem uma série de medidas para aumentar a produção de biocombustíveis
no país. A estratégia apresentada ontem também tenta criar as bases para a aprovação do projeto de lei de mudança climática que visa
aumentar a produção de energia limpa no país. O projeto enfrenta forte resistência da oposição republicana.
Em encontro com governadores, Obama detalhou três medidas. A primeira foi a regulamentação divulgada ontem pela Agência de Proteção
Ambiental; a segunda, uma proposta do Departamento de Agricultura para fornecer financiamento à conversão de biomassa em energia.
Além disso, Obama anunciou a criação de uma força-tarefa composta por representantes de diversas agências para captura de carbono.
Esse grupo será responsável por desenvolver uma estratégia para acelerar a produção de energia limpa.
"Agora acredito que devemos aprovar uma ampla lei de energia e clima. Ela fará da energia limpa um tipo rentável de energia, e a decisão
de outras nações de fazer isso já está impulsionando seus negócios no desenvolvimento de empregos e tecnologia. Mas mesmo que você
discorde da ameaça imposta pelas mudanças climáticas, investir em empregos de energia limpa e em negócios ainda é a coisa certa a fazer
para a nossa economia", afirmou Obama.
Ele argumenta que o aumento da produção de combustíveis renováveis pode reduzir a dependência dos EUA de petróleo em mais de 328
milhões de barris/ano e cortar as emissões de gases do efeito estufa em mais de 138 milhões de toneladas métricas por ano até 2022.

ETANOL

Dedini exporta usinas de etanol para a Venezuela
Fonte: Globo Rural (05/02/10)

A Petróleos da Venezuela (PDVSA) recebeu em janeiro o primeiro lote dos equipamentos das 4 plantas de etanol que a estatal venezuelana
encomendou à Dedini, empresa líder mundial na produção de equipamentos para o setor sucroalcooleiro. Com sede em Piracicaba, região
que concentra a maior parte da produção brasileira de açúcar e álcool, no interior de São Paulo, a Dedini já enviou para o cliente um pouco
mais de 50% do que está sendo produzido nas unidades de Piracicaba, Sertãozinho e nas fábricas de Recife.
Leia mais: http://blogplanetaagro.com.br/?p=363



ETANOL

Pesquisar para exportar
Fonte: Agência FAPESP (05/02/10)
Por Fábio de Castro

A Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) anunciou que o etanol brasileiro de cana-de-açúcar reduz as
emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 61% em relação à gasolina – o que o caracteriza como um “biocombustível avançado”.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11731/especiais/pesquisar-para-exportar.htm

DIESEL

Americana LS9 quer produzir diesel de cana no Brasil
Fonte: Portal Exame (05/02/10)

A empresa de biotecnologia americana LS9 procura parcerias com usinas do setor sucroalcooleiro no Brasil para produzir diesel de cana-de-
açúcar, de acordo com o presidente da companhia, Bill Haywood. Segundo ele, o Brasil vai ser a base da LS9 para testar a nova tecnologia
desenvolvida pela empresa, sediada na Califórnia.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/negocios/americana-ls9-quer-produzir-diesel-cana-brasil-531496.html

EUA

Explosão causa mortes em central elétrica nos EUA
Fonte: BBC Brasil (07/02/10)

Uma explosão de grandes proporções destruiu parte de uma central elétrica em Connecticut, nos Estados Unidos, neste domingo.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/02/100207_explosao_eua_newg.shtml



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.


