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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
Oportunidade de Trabalho para Pesquisador em Biotecnologia - FuturaGene 
Local de Trabalho: Itapetininga – SP 
 
Atividades:  
• Planejar projetos e programas de pesquisa, e avaliar os resultados obtidos confeccionando relatórios e propondo as próximas etapas;  
• Propor novas linhas de pesquisa orientada para o desenvolvimento de novos produtos;  
• Atuar como consultor técnico dentro de sua área de especialização para as áreas operacionais da empresa, planejamento estratégico e assistência 
técnica a clientes internos e externos, utilizando referência de conhecimentos procedentes, princípios e práticas de especialidades relacionadas;  
• Coordenar programas e projetos específicos dentro de sua área de atuação;  
• Supervisionar tecnicamente as atividades de técnicos, auxiliares de pesquisa e prestadores de serviço nos projetos de biotecnologia.  
 
Requisitos:  
• Experiência em pesquisa de pragas florestais – insetos, Entomologia e criação de insetos em laboratório; 

http://www.nipeunicamp.org.br/


• Formação superior em Engenharia Floresta, Engenharia Agrícola, Agronomia ou Ciências Biologicas; 
• Mestrado na área, desejável doutorado; 
• Desejável conhecimento em Biologia Molecular; 
• Inglês avançado. 
 
Candidatos interessados que atendem aos requisitos acima, favor encaminhar currículo para: Marina Pistone Rodriguez - mrodriguez@suzano.com.br  
 

Programa de Estágio 2012 – Suzano Papel e Celulose 
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal, com forte atuação no mercado mundial de papel e celulose de eucalipto. 
Vagas abertas para estudantes com graduação prevista para julho ou dezembro de 2013 

 Engenharias: Florestal, Química e Civil 

 Marketing 

 Matemática 
Inscreva-se pelo site www.marcondelli.com.br ou encaminhe o seu currículo para os e-mails: estagio@marcondelli.com.br ou estagios@suzano.com.br . 
Colocar no assunto: “Suzano + nome do curso que estuda”. 
 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

NIPEeventos  

 

III WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2012  
Perspectivas das Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, 
Direito Nuclear e Agricultura 
 
23 e 24 de Agosto de 2012 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: FEQ/Unicamp e IPEN/CNEN 
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EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 

WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells 
 
03 a 06 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: CENEH e LH2/IFGW/Unicamp 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 16 DE JULHO DE 2012! 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 

AGRENER GD 2013  
9º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural 
 
15 a 17 de Maio de 2013 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – Itajubá – MG  
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, CERPCH e IRN/Unifei 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 
2012! 



 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 

 

Eventos  

 

Workshop de Energias Alternativas - Tecnologias 
Sustentáveis para o Semiárido 
 
02 a 04 de Maio de 2012 
Xingó – Sergipe 
Mais informações: clique aqui 

 
 

IV Congresso Brasileiro de Energia Solar (IV CBENS) e V 
Conferência Latino Americana da ISES 
 
18 a 21 de Setembro de 2012 
São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui 
 
 

VIII CBPE  

http://www.workshopenergia.com.br/portal/
http://www.ivcbens.com.br/


8º Congresso Brasileiro de Planejamento Energético  
Energia para o Século XXI: Sociedade e Desenvolvimento 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
UTFPR – Campus Curitiba – Sede Central – Curitiba – PR 
Mais informações: clique aqui 
 
 

XX SENDI 
Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica  
 
22 a 26 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções Sulamérica – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui 
 

http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/
http://www.sendi.org.br/trabalhos-tecnicos.asp


 

NOTÍCIAS 
 

MERCADO 
Argentina quer investimento brasileiro após expropriação da 
YPF 
Fonte: Estadão on line (20/04/2012) 
 
Quatro dias após o anúncio da expropriação da petrolífera Repsol-YPF, o ministro do Planejamento da Argentina, Julio de Vido, se 
reúne nesta sexta-feira em Brasília com representantes do governo em busca de investimentos da Petrobras no país.  
A falta de investimentos foi o principal argumento usado pela presidente Cristina Kirchner para justificar, na última segunda-feira, o 
anúncio da expropriação de 51% da companhia.  
A agenda De Vido prevê um encontro com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, e com o ministro de Energia, 
Edison Lobão. Do lado argentino, a previsão é que, além de De Vido, também estejam presentes o secretário de Energia da 
Argentina, Daniel Cameron, e outros assessores. Leia mais 
 
 

CÓDIGO FLORESTAL 
Relatório do Código Florestal exclui regras para recompor 
beiras de rio 
Fonte: Portal G1 (19/04/2012) 
Por Marcelo Parreira 

O relator do projeto de reforma do Código Florestal, deputado Paulo Piau (PMDB-MG), apresentou nesta quinta-feira (19) seu 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,argentina-quer-investimento-brasileiro-apos-expropriacao-da-ypf,863341,0.htm


parecer sobre o projeto, com votação marcada para a próxima terça (24) no plenário da Câmara. Ele retirou do texto aprovado no 
Senado percentuais mínimos de recuperação das áreas de preservação permanente (APPs) desmatadas nas margens de rios 
localizados dentro de propriedades rurais. 
A versão aprovada no Senado estabelecia que, para cursos d'água com até 10 metros de largura, os produtores deveriam recompor 
15 metros de vegetação nativa. Para os rios com leitos superiores a 10 metros, a faixa de mata ciliar a ser recomposta deveria ter 
entre 30 e 100 metros de largura. Leia mais 

BIOENERGIA 
Workshop debate a colaboração entre Brasil e Índia na área 
de bioenergia 

Fonte: Portal Unicamp (17/04/2012) 

Teve início na manhã desta quinta-feira (19), no auditório da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp, o 2nd 
Workshop to Forge Research Collaborations Between India and Brazil, evento promovido conjuntamente pela FEQ, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Governo da Índia. O objetivo da iniciativa, que debateu questões ligadas à bioenergia gerada pela cana-de-açúcar, é 
identificar áreas para o desenvolvimento de pesquisas colaborativas entre os dois países, que são os maiores produtores mundiais 
da planta. Na quarta-feira, representantes brasileiros e indianos fizeram visitas ao Centro Brasileiro de Bioetanol, usina de açúcar e 
laboratórios da Universidade. Os trabalhos prosseguem amanhã, com a realização de outras conferências. Leia mais 

REGULAÇÃO 

ANEEL aprova regras para facilitar a geração de energia nas 
unidades consumidoras  
Fonte: Aneel (17/04/2012) 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/04/relatorio-do-codigo-florestal-exclui-regras-para-recompor-beiras-de-rio.html
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2012/04/19/workshop-debate-colabora%C3%A7%C3%A3o-entre-brasil-e-%C3%ADndia-na-%C3%A1rea-de-bioenergia


A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou hoje (17/04) regras destinadas a reduzir barreiras para 
instalação de geração distribuída de pequeno porte, que incluem a microgeração, com até 100 KW de potência, e a minigeração, de 
100 KW a 1 MW. A norma cria o Sistema de Compensação de Energia, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em 
sua unidade consumidora e trocar energia com a distribuidora local. A regra é válida para geradores que utilizem fontes 
incentivadas de energia (hídrica, solar, biomassa, eólicae cogeração qualificada).  
Pelo sistema, a unidade geradora instalada em uma residência, por exemplo, produzirá energia e o que não for consumido será 
injetado no sistema da distribuidora, que utilizará o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos poderão 
ser utilizados em um prazo de 36 meses e as informações estarão na fatura do consumidor, a fim de que ele saiba o saldo de 
energia e tenha o controle sobre a sua fatura.  
Os órgãos públicos e as empresas com filiais que optarem por participar do sistema de compensação também poderão utilizar o 
excedente produzido em uma de suas instalações para reduzir a fatura de outra unidade.  
Medição  
O consumidor que instalar micro ou minigeração distribuída será responsável inicialmente pelos custos de adequação do sistema 
de medição necessário para implantar o sistema de compensação. Após a adaptação, a própria distribuidora será responsável pela 
manutenção, incluindo os custos de eventual substituição.   
Além disso, as distribuidoras terão até 240 dias após a publicação da resolução para elaborar ou revisar normas técnicas para tratar 
do acesso desses pequenos geradores, tendo como referência a regulamentação vigente, as normas brasileiras e, de forma 
complementar, as normas internacionais. 
Vantagens  
A geração de energia elétrica próxima ao local de consumo ou na própria instalação consumidora, chamada de “geração 
distribuída”, pode trazer uma série de vantagens sobre a geração centralizada tradicional, como, por exemplo, economia dos 
investimentos em transmissão, redução das perdas nas redes e melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica.  
Como a regra édirecionada ageradores que utilizem fontes renováveis de energia, a agência espera oferecer melhores condições 
para o desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro, com aproveitamento adequado dos recursos naturais e utilização 
eficiente das redes elétricas.  
O assunto foi amplamente discutido com a sociedade em uma consulta e uma audiência pública. A audiência ficou aberta no 
período de 08/08/2011 a 14/10/2011 e, ao todo, foram recebidas 403 contribuições de agentes do setor, universidades, fabricantes, 
associações, consultores, estudantes e políticos.  
Descontos da TUSD e TUST  



Paralelamente ao sistema de compensação de energia, a ANEEL aprovou novas regras para descontos na Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição – TUSD e na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST para usinas maiores (de até 30 MW) que 
utilizarem fonte solar:  
- Para os empreendimentos que entrarem em operação comercial até 31 de dezembro de 2017, o desconto de 80% será aplicável 
nos 10 primeiros anos de operação da usina; 
- O desconto será reduzido para 50% após o décimo ano de operação da usina;  
- Para os empreendimentos que entrarem em operação comercial após 31 de dezembro de 2017, mantém-se o desconto de 50% 
nas tarifas.  

 

ENERGIA EÓLICA 

Empresários de eólicas questionam retorno no setor  
Fonte: Folha de S. Paulo (16/04/2012) 
Por Maria Cristina Frias 
Com Joana Cunha, Vitor Sion, Luciana Dyniewicz e Marcelo Almeida  

Se os índices de eficiência de empreendimentos de energia eólica dos últimos leilões repetirem os do Proinfa (programa de fontes 
alternativas do governo, criado em 2003), empresários do setor estimam que haverá prejuízo. 
Por ora, a expectativa média de fator de capacidade (relação entre geração e capacidade instalada) de participantes de leilões é de 
44%. A média prevista em parques eólicos contratados à época do Proinfa era de 37%, segundo dados da CCEE (Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica). 
Acabou ficando em 30%, patamar semelhante ao de outros países, entre 28% e 34%. Nos últimos leilões, o preço foi a R$ 105 o 
MWh, bem inferior ao do Proinfa. 
"Se houver queda de 44% para 30%, como ocorreu no Proinfa, a perda de receita vai ser de 32%. E ainda tem de entregar a 
diferença da energia que não for gerada", diz um empresário do segmento. 
No Proinfa, que teve tarifa incentivada equivalente a cerca de R$ 300 de hoje, a energia não entregue em um ano podia ter o valor 
econômico abatido da receita do ano seguinte. Nos leilões, não, e ainda se tem de compensar a energia não gerada em até quatro 
anos. 
"O risco é exponencial e muitos não fizeram conta direito", diz outro empresário. 



Mauricio Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisas Energéticas, estatal de planejamento, afirma que "eólica é fonte 
sazonal. Há ano com mais ou menos vento". No início do projeto, há a curva de aprendizado, lembra ele. "Hoje há novas 
tecnologias, adaptadas ao vento brasileiro", diz. "Se num ano teve pouco vento, vai pagar menos, mas no ano seguinte pode ventar 
mais." 
A argentina IMPSA projetara média de 36% na eólica Praia do Morgado (CE), mas atingiu apenas 29%. 
"Essa queda está na margem de erro", diz o vice-presidente José Luis Menghini. O índice de eficiência pode variar 10%, segundo a 
presidente da Abeeólica (associação do setor) Elbia Melo. 
Para Melo, o preço no último leilão foi possível graças ao ganho de produtividade com novas tecnologias. 
O valor está em patamar semelhante ao do último leilão do Uruguai, de acordo com o executivo da IMPSA. 

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). 

 

 

 

 
 

 


