
 
 

 

 
 

Campinas, 27 de Abril de 2012. (Número 838) 
 

 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br  
 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
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”. 
 

Transpetro abre seleção e concurso 
A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), subsidiária da Petrobras, abriu processo seletivo para 322 vagas para a Marinha Mercante. Serão cadastrados 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://www.marcondelli.com.br/
mailto:estagio@marcondelli.com.br
mailto:estagios@suzano.com.br


175 candidatos para 2º oficial de náutica, dos quais 152 para admissão imediata, e 147 candidatos para 2º oficial de máquinas, dos quais 128 para 
admissão imediata. A atuação é no Rio de Janeiro. Para mais informações, clique aqui. A empresa também abriu concurso para 145 vagas em cargos de 
nível médio e superior. Clique aqui, para informações.  
 

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 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 
 
 
 
 

   

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/02/transpetro-abre-selecao-para-602-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/04/transpetro-abre-concurso-para-145-vagas.html
http://www.nipeunicamp.org.br/


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  

 

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  
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivcbens.com.br/
http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/


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 
 

 

NOTÍCIAS 
 

PESQUISA 

Banho sustentável 
Fonte: Jornal da Unicamp (23 de abril a 06 de maio de 2012 – ANO 2012 – Nº 524) 
Por Sílvio Anunciação 
 
O chuveiro elétrico é um dos vilões do consumo de energia nas residências brasileiras. Como agravante, o seu uso coincide, 
principalmente, com os horários de pico da utilização de eletricidade no país. Quatro pesquisas conduzidas na graduação e pós-
graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp têm resultado em um sistema energético para aquecimento 
de água para banho que pode substituir o equipamento popularizado no Brasil na década de 1930. A diferença é que o sistema 
projetado possui ótima eficiência energética, além de ser ecologicamente correto e viável do ponto de vista econômico. 
Trata-se de uma bomba de calor para aquecer a água do banho, desenvolvida com base em metodologia computacional. O sistema 
seria utilizado, especialmente, em prédios, onde a aplicação da energia solar se torna inviável devido à falta de espaço nos telhados 
para comportar a quantidade suficiente de coletores para abastecer todos os moradores. Leia mais 

 
 
 
 

http://www.sendi.org.br/trabalhos-tecnicos.asp
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/524/banho-sustent%C3%A1vel


INOVAÇÃO  
FAPESP, Boeing e Embraer iniciam estudo para o 
desenvolvimento de biocombustíveis para aviação 
Fonte: Agência FAPESP (26/04/12) 
Por Elton Alisson 

Representantes da FAPESP, Boeing e Embraer iniciaram nesta quarta-feira (25/04) um estudo sobre os principais desafios 
científicos, tecnológicos, sociais e econômicos para o desenvolvimento e adoção de biocombustível pelo setor de aviação comercial 
e executiva no Brasil. Com duração prevista entre nove a doze meses, o estudo será orientado por uma série de oito workhops que 
serão realizados ao longo de 2012 para coleta de dados com pesquisadores, integrantes da cadeia de produção de 
biocombustíveis, além de representantes do setor de aviação e do governo. O primeiro workshop foi aberto nesta quarta-feira, na 
sede da FAPESP, e termina nesta quinta-feira (26/04), no Espaço Ágape, em São Paulo. Leia mais 
 

 
CÓDIGO FLORESTAL 

Novo Código Florestal impõe derrota ao governo e ao meio 
ambiente 
Fonte: Portal Exame (26/04/12) 

Por Vanessa Barbosa 
 
Há mais de uma década em tramitação no Congresso, o texto que reformula o Código Florestal brasileiro foi finalmente votado 
ontem na Câmara dos Deputados, gerando um resultado de sabor amargo para o governo e com potenciais efeitos negativos para 
o meio ambiente. O relatório do deputado Paulo Piau foi aprovado, segundo o placar, por 274 votos a favor, enquanto a proposta 
que mais agradava a presidente Dilma Rousseff - o texto aprovado no Senado em dezembro, com maiores salvaguardas 
ambientais - contabilizou apenas 184 votos de apoio. Leia mais 

http://agencia.fapesp.br/15508
https://admin.exame.abril.com.br/topicos/codigo-florestal
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/novo-codigo-florestal-impoe-derrota-ao-governo-e-ao-meio-ambiente


OPINIÃO 

A eólica avança, mesmo sem estocar 
Fonte: O Estado de S. Paulo (27/04/12) 
Por Washington Novaes 

Talvez um assessor devesse levar à Presidência da República o relatório divulgado há poucos dias pelo Conselho Global de 
Energia Eólica sobre o ano de 2011 (http://www.gwec.net/index.php?id=190), que mostra um extraordinário crescimento do 
potencial instalado nessa modalidade de energia no ano passado: 40,5 mil MW. Só em 2011 essa oferta de energia cresceu 6% e, 
acumulada, 20%. Embora não esteja ainda entre os dez maiores geradores (China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia 
são os primeiros), o Brasil começa a figurar com destaque no relatório e pode ter "um futuro brilhante" na área. 
O comentário inicial é motivado pelas observações da presidente, que numa discussão sobre clima, ao ironizar críticas a 
hidrelétricas em construção ou planejadas para a Amazônia, disse que "não há espaço para fantasia (...). Eu não posso falar: olha, 
é possível só com energia eólica iluminar o planeta". Também disse que "não é possível estocar vento" e enfatizou limitações à 
energia solar. O relatório pode servir ainda para o ministro de Minas e Energia, que considerou "demoníacas" restrições a mega-
hidrelétricas amazônicas. Leia mais 

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). 

 

 
 

 
 

http://www.gwec.net/index.php?id=190
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-eolica-avanca-mesmo-sem-estocar-,866015,0.htm

