
 
 

Campinas, 7 de outubro de 2013. (Número 855) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

GasBrasiliano Distribuidora abre 15 vagas 
A GasBrasiliano Distribuidora, empresa do sistema Petrobrás, abriu processo seletivo para 15 vagas e formação de cadastro 
de reserva. Os salários variam de R$1501,31 a R$4311,13. Há vagas para engenheiro de gás natural, entre outros As 
inscrições irão até dia 6 de dezembro. Mais informações: clique aqui! 

 

IPT de SP prorroga inscrições de concurso para 136 vagas 
O instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo(IPT) prorrogou as inscrições do concurso público para 136 
vagas em cargos de nível técnico e superior. Os salários vão de R$1829,72 a R$7188,68 e as inscrições devem ser feitas até 
dia 8 de novembro. Mais informação: clique aqui! 

 

Prefeitura de Cantagalo (RJ) abre concurso para 54 vagas 
A Prefeitura de Cantagalo (RJ) abriu concurso público para 54 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível 
fundamental, médio/técnico e superior. Os salários vão de R$678,00 a R$9649,80. Entre as vagas há para biólogos, 
engenheiros agrônomos, florestais, civis, geólogos, entre outras. As inscrições ocorreu até dia 17 de novembro. Mais 
informações: clique aqui! 

 

Ufopa divulga edital de concurso público para 160 vagas 
A Universidade Federal do Oeste Pará(Ufopa) divulgou na manhã de sexta-feira (1), o edital de concurso público. 
Entre as vagas de nível superior, há para engenheiros ambientais, sanitaristas, agrônomos entre outros. As inscrições 
irão até dia 2 de dezembro. Mais informações: clique aqui! 
 

Inscrições abertas para programa de pós-graduação em Engenharia Química –EEL 
Encontram-se abertas na EEL-USP as inscrições para o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Química - PPGEQ. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do Programa ou na Secretaria da Comissão de 
Pós-Graduação - CPG, pessoalmente ou por correspondência, não sendo aceitas inscrições feitas por telefone ou e-
mail. As inscrições poderão ser feitas até 22 de novembro. Mais informações: clique aqui! 
 

Inscrições abertas para programa de pós-graduação em Biotecnologia Industrial –EEL 
Encontram-se abertas na EEL-USP as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em: Biotecnologia Industrial 
(PPGBI): Cursos - Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria do 
Programa ou na Secretaria da Comissão de Pós-Graduação – CPG, pessoalmente ou por correspondência, não sendo 
aceitas inscrições feitas por telefone ou e-mail. As inscrições poderão ser feitas até 22 de novembro. Mais 
informações: clique aqui! 

 

Apoio à Implantação e Capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica 
As inscrições para o edital  MCTI/SETEC/CNPq Nº 92/2013, visam instituições científicas e tecnológicas públicas e 
privadas sem fins lucrativos, para promover a gestão de políticas de inovação, o fortalecimento de atividades de 
proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. Mais informações: clique aqui! 
 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/gasbrasiliano-distribuidora-abre-15-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/ipt-de-sp-prorroga-inscricoes-de-concurso-para-136-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/universidade-federal-do-amapa-abre-concurso-para-96-vagas.html
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2013/11/ufopa-divulga-edital-de-concurso-publico-para-160-vagas.html
http://cpg.eel.usp.br/sites/files/cpg/arquivos/Edital_1oquadr2014_PPGEQ.pdf
http://cpg.eel.usp.br/sites/files/cpg/arquivos/Edital_1oquadr2014_PPGBI.pdf
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=3561


Unicentro abre inscrições para curso de mestrado em bioenergia, no PR 
 
A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), na região central do Paraná, abriu as inscrições do processo de 
seleção para o curso de mestrado em bioenergia, com foco na área de biocombustíveis. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 10 de fevereiro de 2014. As inscrições serão feitas pela internet e o prazo até 10 de fevereiro. Mais 
informações: clique aqui! 

 
FAPESP e Braskem lançam nova chamada de propostas 
A FAPESP e a Braskem lançam nova chamada de propostas de pesquisa no âmbito do acordo de cooperação mantido 
pelas instituições. As propostas serão recebidas em fluxo contínuo até 6 de novembro de 2014.(...) Entre os diversos 
temas relevantes para a chamada estão: Processos de síntese de intermediários, monômeros e polímeros a partir de 
matérias primas renováveis, derivadas da cadeia produtiva dos biocombustíveis. Mais informações: clique aqui! 
 

 

 

EVENTOS 
 

Fórum Nacional Eólico 
13 e 14 de novembro de 2013 
Gran Hotel Stella Maris Resort e Conventions - BA 
Mais Informações: clique aqui! 

 

VII Workshop Nacional sobre Bioenergia 
Bioenergia, Sustentabilidade e Meio Ambiente 

21 e 22 de novembro de 2013 
Auditório Astor Pessoa – FTC – Campus paralela Salvador/BA 
Mais informações: clique aqui! 
 

Conferência INAC 2013 

24 a 29 de novembro de 2013 
Centro de Convenções do Recife - PE 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Congresso RENEX – South-America 
27 a 29 de novembro de 2013 
Centro de Eventos FIERGS – Porto Alegre - Brasil 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Briefing Energia Solar Fotovoltaica – Brasil 2013 
28 de novembro de 2013 
Centro de Eventos FIERGS – Porto Alegre/RS 
Mais informações: clique aqui! 

 
 

Feira Biomassa & Bioenergia 

13 a 15 de maio de 2014 
Centro Sul – Florianópolis (SC) 
Mais informações: clique aqui! 
 

 

http://g1.globo.com/topico/parana.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2013/11/unicentro-abre-inscricoes-para-curso-de-mestrado-em-bioenergia-no-pr.html
http://www.fapesp.br/8267
http://www.cartadosventos.com.br/
http://portal.ftc.br/eventos/2013/workshopbioenergia/
https://www.ipen.br/sitio/?idc=13142
http://renex-southamerica.com.br/congressorenex/
http://www.eupd-research.com/pt/events/pv-market-briefing-brazil/fatores-chaves.html
http://www.biomassabioenergia.com.br/agenda/13-a-15052014/20130604100741_W_196


NOTÍCIAS 
 

REFINARIAS 

Refinarias “flex” podem ajudar na transição para economia de 
baixo carbono 
Fonte: Agência Fapesp (07/11/2013) 
 
A utilização do parque de refino brasileiro para processar simultaneamente matérias-primas de origem 

fóssil e biomassa – transformando as unidades em “refinarias flex” – poderia promover uma transição 

suave para uma economia de baixo carbono e, ao mesmo tempo, ajudar a suprir a demanda 

energética crescente do Brasil. Leia mais. 
 

PETRÓLEO 

ANP diz que 2014 deve ser ano de reavaliação da “cessão 
onerosa” 
Fonte: Folha de S. Paulo (06/11/2013) 
 
O ano de 2014 provavelmente será o de reavaliação para a área de petróleo que ficou conhecida como 

"cessão onerosa", disse nesta quarta-feira a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). 

A "cessão onerosa" foi a estratégia adotada pelo governo para capitalizar a Petrobras, com recursos 

equivalentes a 5 bilhões de barris de petróleo, durante a capitalização da estatal em 2010. Leia mais. 
 

ENERGIA SOLAR 

Usinas sucroenergéticas também vão produzir energia solar 
Fonte: Canal Jornal da Bioenergia (06/11/2013) 
 
O Governo de Goiás está planejando incentivar a instalação de usinas de energia solar capazes de 

produzir energia elétrica nas 20 maiores unidades de produção de etanol em Goiás. A notícia foi dada 

após visita do governador Marconi Perillo à Abengoa, empresa espanhola especialista em geração e 

transmissão de energia elétrica, na cidade de Sevilha.  Marconi se comprometeu a envolver o governo 

goiano em um grupo de trabalho de que farão parte também a empresa espanhola, o Sifaeg, entre 

outros. Leia mais.  
 

BIOENERGIA 

FGV cria centro para ampliar e difundir pesquisas sobre energia 
Fonte: Canal Jornal da Bioenergia (06/11/2013) 
 
A Fundação Getúlio Vargas criou a FGV Energia. O Engenheiro e professor Carlos Otavio Quintella será o 

presidente da instituição que tem como objetivo formular estudos, políticas e diretrizes de energia e 

estabelecer parcerias diversas para auxiliar empresas e governo nas tomadas de decisão. Leia mais. 
 

ETANOL 

Milho rende etanol mais barato que o de cana 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (05/11/2013) 
 
Mato Grosso segue o exemplo dos Estados Unidos no uso de milho para a produção de etanol com o 

objetivo de garantir uma demanda extra para o cereal. Duas usinas que produziam combustível com 

cana-de-açúcar se adaptaram para receber e processar parte do volume excedente da colheita do grão 

no estado, uma em Campos de Júlio (Oeste) e outra em São José do Rio Claro (Centro-Oeste). 

As duas plantas ainda não processam volume capaz de elevar os preços ao produtor, mas neste 

momento produzem etanol de milho mais barato que o de cana. Leia mais.  
 

 

http://agencia.fapesp.br/18177
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/11/1367598-anp-diz-que-2014-deve-ser-ano-de-reavaliacao-da-cessao-onerosa.shtml
http://www.canalbioenergia.com.br/noticia.php?idNoticia=16973
http://www.canalbioenergia.com.br/noticia.php?idNoticia=16967
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/milho-rende-etanol-mais-barato-que-o-de-cana/20131105085802_Y_764


OPINIÃO  

Energia renovável tem prioridade sobre nuclear  
Fonte: Biomassa & Bioenergia (05/11/2013) 
Autor: Ricardo Rose 
 
Em 2011 um terremoto seguido de um tsunami, provocou o rompimento em três reatores nucleares na 

cidade japonesa de Fukushima, causando o vazamento de milhares de litros de água contaminada com 

materiais radioativos no oceano Pacífico. Quase completamente recuperada da destruição ocasionada 

pelo terremoto e pelo maremoto, Fukushima ainda luta com as consequências da poluição radioativa. 

O evento outra vez deixou claro, o quanto a energia nuclear pode prejudicar o meio ambiente e os 

organismos vivos, se foge ao controle através de um acidente.  Leia mais. 
 

BIOCOMBUSTÍVEL 

Entidades esperam aumento da mistura de biocombustível ao 
diesel  
Fonte: G1 (05/11/2013) 
 
A União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e a Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil 

(Aprobio) estimam um aumento da mistura obrigatória do biocombustível ao diesel comum de 5% para 7%. 

'A expectativa é que tenhamos dentro de muito breve o novo marco regulatório do biodiesel, com aumento 

da mistura obrigatória de 5% para 7%', afirmou o presidente da Ubrabio, Odacir Klein, durante o 8º 

Congresso Internacional de Bioenergia, nesta terça-feira, 05, em São Paulo. Leia mais. 
 
SORGO  

Sorgo: biomassa cresce como alternativa para bioenergia 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (04/11/2013) 
 
Competitividade em custo e alto desempenho agrícola em diferentes regiões do país são os principais 
responsáveis pelo crescimento da área plantada do sorgo biomassa no mercado para 
bioenergia. Enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Brasil 

cresceu 0,9% o PIB em 2012 em relação ao ano anterior, a ANEE (Agencia Nacional de Energia 

Elétrica) divulgou que no mesmo período o consumo de energia elétrica brasileiro aumentou 3,5%. 

Fortemente impulsionado por um abastecimento via hidrelétricas, o Brasil, no entanto, vem nos 

últimos anos avançando em fontes alternativas de energia como se pode observar nos últimos leilões 

de energia realizados no país, sendo o ultimo deles fechado em 28 de Agosto.  Leia mais. 
 
ETANOL CELULÓSICO 

Inaugurada na Itália a primeira usina comercial de etanol 
celulósico do mundo 
Fonte: ÚNICA União da Indústria de cana-de-açúcar (31/10/2013) 
 
A evolução global dos biocombustíveis de segunda geração começa a produzir grandes projetos, que 

atendem às especificidades e potencialidades locais e gradativamente transformam em realidade os 

avanços esperados das novas tecnologias. Na visão do consultor de Tecnologia e Emissões da União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Alfred Szwarc, esse é o caso na Itália, que agora é a sede da 

maior usina de etanol celulósico do mundo. Leia Mais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomassabioenergia.com.br/comentario-bb/ricardo-ernesto-rose/energia-renovavel-tem-prioridade-sobre-nuclear-por-ricardo-rose/20131105134240_C_357
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/11/entidades-esperam-aumento-da-mistura-de-biocombustivel-ao-diesel.html
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/sorgo-biomassa-cresce-como-alternativa-para-bioenergia/20131104113237_F_347
http://www.unica.com.br/noticia/40728229920343585770/inaugurada-na-italia-a-primeira-usina-comercial-de-etanol-celulosico-do-mundo/


BIODIESEL 

Oléo de macaúba pode ser opção para biodiesel 
Fonte: Portal da USP (22/10/2013) 
Autor: Júlio Bernardes 
 
A viabilidade do uso do óleo de macaúba na produção de biodiesel é buscada em pesquisa da Escola de 

Engenharia de Lorena (EEL) da USP. A espécie, encontrada do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, 

possui substâncias que garantem boas propriedades automotivas para o combustível. A macaúba 

apresenta alta produtividade, podendo render até 4 mil litros de óleo por hectare a cada ano. 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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