
 
 

Campinas, 21 de novembro de 2013. (Número 857) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Inscrição para pós em Ciência e Tecnologia Ambiental na UFABC vai até dia 22 
A Universidade Federal do ABC (UFABC) está com inscrições abertas, até 22 de novembro, para o processo seletivo 
do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, que terá início em 2014. A seleção é composta de 
prova escrita, prova de proficiência de leitura da língua inglesa, análise e defesa do projeto de pesquisa e análise do 
currículo comprovado (modelo Lattes). Mais informações: clique aqui! 
 

FAPESP e Intel anunciam chamada de propostas 
A FAPESP e a Intel, por meio de seu University Research Office (URO), anunciam a primeira chamada pública de 
propostas de pesquisas, no âmbito do acordo de cooperação assinado pelas instituições em 24 de abril de 2013. Mais 
informações: clique aqui! 
 

Celesc abre concurso para 34 vagas 
A Celesc abriu concurso para o preenchimento de 34 vagas. O salário para nível médio é de até R$1.240,42 e para nível 
superior é de até R$ 6.072,47. As vagas são para atendente comercial e para engenheiro ambiental ou engenheiro 
sanitarista ambiental.  Mais informações: clique aqui! 

 

Curso de catálise e catalisadores: fundamentos e aplicação 
O curso tem foco em atualizar conhecimentos na área de Catálise que serão usados por profissionais da Induístia e 
da Academia que trabalham com processos catalíticos. É recomendado para engenheiros químicos, químicios e 
químicos industriais. Mais informações: clique aqui! 
 

Vaga de estágio para Engenharia Ambiental/ Bioprocessos/ Química 
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! 

 
Curso de balanço de vapor e projetos de tubulação de indústria 
De 27 a 28 de novembro, na cidade de Ribeirão Preto, SP, acontece o ‘Curso de balanço de vapor e detalhamento de 
projetos de interligações', evento realizado pela ProCana Brasil e Sinatub Tecnologia. O evento tem como objetivo 
fornecer diretrizes técnicas envolvendo balanço de vapor e projetos de tubulação industrial em altas condições 
operacionais, destacando o desenvolvimento tecnológico dos diversos acessórios componentes dos sistemas, assim 
como o de algumas máquinas inerentes a tais sistemas como turbinas, bombas, caldeiras, condensadores e outros 
equipamentos industriais.Mais informações: clique aqui! 

 
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Comunicação e Automação 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) divulga o Edital 

do Processo Seletivo para seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Comunicação e 

Automação. Mais informações: clique aqui! 

http://agencia.fapesp.br/18225
http://www.fapesp.br/8302
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/celesc-abre-concurso-para-34-vagas-salarios-sao-de-ate-r-607247.html
http://www.ibp.org.br/main.asp?View=%7BE3C00D1B-234E-4844-BA3F-4769E1948C10%7D&Team=&params=itemID=%7B45503EAB-9C79-46DB-8974-C3C4EF8CBCEE%7D;&UIPartUID=%7B9E6F2C57-0FFF-4243-9FBF-CC8EB1C2F90F%7D
http://agencia.fapesp.br/18219
http://www.jornalcana.com.br/noticia/Jornal-Cana/55445+Agende-se:-Curso-de-balanco-de-vapor-e-projetos-de-tubulacao-industrial
http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/8856/Programa%20de%20P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o%20em%20Sistemas%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Automa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Edital%2015/2013


 

Incubadora da Coppe/UFRJ lança edital para novas empresas 
São cinco vagas, sendo três reservadas para startups de petróleo, gás e energia e duas para empresas de outros 

segmentos. As propostas inscritas deverão atender a alguns critérios de seleção, como grau de inovação do produto 

ou serviço, potencial de interação com a UFRJ e viabilidade técnica e econômica. O prazo de entrega das pré-

propostas vai até o dia 11 de dezembro. Mais informações: clique aqui! 
 

 

 

EVENTOS 
 

 

Mudanças Climáticas: Perspectivas e desafios sociais 
22 de novembro de 2013 
Auditório István Jancsó da Biblioteca Brasiliana Guita e Jose Mindlin – São Paulo – SP 
Mais Informações: clique aqui! 

 
I Workshop de Engenharia da Nanotecnologia 

27 de novembro de 2013 
Auditório G 122, Centro de Tecnologia da UFRJ – Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ 
Mais Informações: clique aqui! 

 

I Simpósio Interdisciplinar de Ciência Ambiental 

03 a 06 de dezembro de 2013 
IEE – Instituto de Energia e Ambiente – São Paulo – SP 

Mais informações: clique aqui! 

 
II Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes 
10 e 11 de dezembro de 2013 
Royal Tulip Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – RJ 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Fiema – Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente 
22 a 25 de abril de 2014 
Fundaparque – Bento Gonçalves – RS 
Mais informações: clique aqui! 
 

3ª ExpoForest 2014 
Feira Florestal Brasileira 

21 a 23 de maio de 2014 
Rodovia SP-340, Km 175, saída 175 A, Mogi-Guaçu - SP 

Mais informações: clique aqui! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Raio-x da Cana 
Fonte: Folha de S. Paulo (20/11/2013) 

http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1724
http://www.iee.usp.br/eventosnovos.html
http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1734
http://www.simposiocienciaambiental.com/
http://frotasefretesverdes.com.br/2013/
http://www.fiema.com.br/2014/
http://www.expoforest.com.br/


 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, a Esalq, 
da Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba, decidiram elaborar dois projetos para desvendar alguns 
segredos referentes à cana-de-açúcar. A ideia é conhecer a quantidade e a composição química das cinzas 
produzidas durante a queima da biomassa e, também como ambas são afetadas pelas características agrícolas como 

sazonalidade da cultura e contaminação da cana pelo contato direto com a terra, entre outros aspectos. Leia Mais. 
 
ENERGIA DAS ONDAS 

Rio terá geração de energia pelas ondas do mar 
Fonte: Ambiente Energia (20/11/2013) 
 
A Coppe/UFRJ, em parceria com Furnas e a empresa Seahorse Wave Energy, deu início aos estudos para geração de 
energia elétrica a partir da movimentação das ondas do mar na cidade do Rio de Janeiro. O projeto prevê a 
instalação de uma usina, denominada conversor offshore, a cerca de 14 quilômetros da praia de Copacabana, 
próximo da Ilha Rasa, com capacidade instalada de 100 kW. A usina ficará a uma profundidade de 20 metros e, em 

sua capacidade máxima, a eletricidade gerada pode abastecer o equivalente a 200 casas residenciais. Leia mais. 
 
BIOMASSA 

Ático monta térmica à biomassa na Bahia 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (18/11/2013) 
 
A gestora de recursos Ático vai investir R$ 750 milhões na construção de uma termelétrica movida a cavaco de 
eucalipto, com capacidade instalada de 150 megawatts (MW), em São Desidério, no Oeste da Bahia. O investimento, 
que será realizado em parceria com a alemã Steag, especializada em biomassa, incluirá também o manejo do 

eucalipto, que também pertence a Ático. Leia Mais. 
 

HIDRELÉTRICA 

Governo está empenhado para leiloar usina de Tapajós em 2014, 
diz EPE 
Fonte: Valor (18/11/2013) 
 
O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, afirmou que o governo está 
empenhado em realizar o leilão da usina hidrelétrica de São Luiz do Tapajós em 2014, mas que é grande a 
probabilidade de que isso não ocorra. “Estamos trabalhando para isso [realizar o leilão], mas é um grande 

desafio”. Leia mais. 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

Brasil pode ser afetado pelas novas metas de biocombustíveis nos 
EUA 
Fonte: Jornal da Cana (18/11/2013) 
Autora: Patricia Barci 

Conforme anunciado em Washington na última sexta-feira, dia 15 de novembro, os Estados Unidos reduziram suas 
metas de mistura de biocombustíveis na gasolina. Dos 18,15 bilhões previstos originalmente na legislação sobre 

biocombustíveis aprovada em 2007, agora serão 15,2 bilhões de galões. Leia mais. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/11/raio-x-da-cana/23537
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/11/rio-tera-geracao-de-energia-pelas-ondas-do-mar/23526
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/atico-monta-termica-a-biomassa-na-bahia/20131118114135_W_105
http://www.valor.com.br/empresas/3341914/governo-esta-empenhado-para-leiloar-usina-de-tapajos-em-2014-diz-epe
http://www.jornalcana.com.br/noticia/Jornal-Cana/55443+Brasil-pode-ser-afetado-pelas-novas-metas-de-biocombustiveis-nos-EUA


BIODIESEL 

Biodiesel de dendê pode poluir mais que Diesel de petróleo, diz 
estudo  
Fonte: Biodiesel Br (18/11/2013) 
 
A intensidade das emissões de CO2 da produção de biodiesel decorrentes do óleo de palma, mais conhecido como 
dendê, pode ultrapassar a do diesel de petróleo em 30 anos no Brasil. A afirmação é de um estudo publicado na 

revista “Environmental Research Letters“, de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis. Leia mais. 
 
TERMOELÉTRICA 

Down Chemical inicia projeto com cavaco de eucalipto 
Fonte: Celulose Online (17/11/2013) 
 
A subsidiária brasileira da norte-americana Dow Chemical, uma das maiores indústrias químicas do mundo, iniciou 
um projeto de cogeração de energia por meio da combustão do cavaco de eucalipto em seu complexo fabril em 
Aratu, na Bahia. 
A preocupação, além da questão ambiental, é manter a eficiência da unidade. A empresa vai deixar de consumir 200 
mil metros cúbicos diário de gás natural e parar de emitir 1696 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Além 
da geração de 1,08 milhão de toneladas vapor industrial, a unidade também vai produzir 108 MWh de energia 

elétrica. 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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