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

NIPE/Unicamp organiza Ilha Energias Alternativas
A Ilha estará dentro da 16ª edição da Febrava
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (16/09/09)

O consumo crescente e o impacto ambiental e social causados pelas fontes de energia tradicionais levam governo e sociedade a pensar em
novas alternativas para a geração de energia elétrica. Nesse cenário, as fontes alternativas de energia passam a fazer parte do
planejamento energético mundial, sendo foco de pesquisas financiadas pelas iniciativas pública e privada. Além de causarem impactos
notadamente menores, ainda evitam a emissão de toneladas de gás carbônico na atmosfera, principal vilão do aquecimento global,
contribuindo para o interesse mundial por soluções sustentáveis por meio da geração de energia a partir de fontes limpas e renováveis.

Com o objetivo de divulgar as pesquisas realizadas para o aperfeiçoamento e disseminação de fontes alternativas no Brasil, o Núcleo
Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp, pela segunda vez, a convite da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), organiza a Ilha Energias Alternativas dentro da 16ª Feira Internacional de Refrigeração,
Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar (Febrava).

A Ilha foge um pouco do foco central da Febrava, que busca ser um centro gerador de negócios e informações da América Latina para o
setor de refrigeração, ar condicionado, ventilação, aquecimento e tratamento do ar. Entretanto, quando se trata de geração de energia
elétrica, suas alternativas, consumo e eficiência energética, o tema passa a ser do interesse de todos e não só de especialistas ligados ao
setor.

Vale ressaltar ainda que a Ilha Energias Alternativas não tem caráter comercial, ou seja, estarão expostos equipamentos advindos de
pesquisas voltadas ao setor energético, as quais buscam ser alternativa às fontes convencionais, com preocupação social e ambiental.
Dessa forma, o visitante entrará em contato com o que de mais atual está sendo desenvolvido no que diz respeito às energias alternativas
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no Brasil.

A Ilha, além do NIPE, vai contar com a participação do Grupo Aliança para o Hidrogênio, formado pelo Laboratório de Hidrogênio (LH2) do
Instituto de Física ‘Gleb Wataghin’ da Unicamp, Centro Nacional de Referência de Energia do Hidrogênio (CENEH), Instituto para Estudos e
Projetos em Energia, Hidrogênio e Meio Ambiente – Instituto Aqua Genesis, AG-CON Divulgação e Consultoria em Sustentabilidade e
HyTron – Indústria, Comércio e Assessoria Tecnológica em Energia e Gases Industriais. Também estarão presentes com equipamentos no
stand a Faculdade de Engenharia Química e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), ambos
da Unicamp, e a organização não governamental Sociedade do Sol.

O projeto para a Ilha prevê a disposição dos equipamentos de forma que o visitante perpasse por todo o espaço do stand de 196 m2. A 16ª
edição da Febrava será realizada de 22 a 25 de setembro de 2009, no Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo (SP). Para mais
informações sobre a feira, acesse o site www.febrava.com.br .

Equipamentos que estarão na Ilha Energias Alternativas

VEGA II: É o primeiro veículo elétrico do Brasil com célula a combustível, uma tecnologia que utiliza o hidrogênio como fonte de energia.
Além de não emitir poluentes, essa tecnologia permite reduzir a dependência por combustíveis fósseis, como o petróleo. O projeto foi
financiado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e executado pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE em
parceria com o Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física da Unicamp.

Célula a combustível: É uma das mais promissoras tecnologias de geração de energia elétrica. Ela produz eletricidade através de uma
reação química entre o hidrogênio e o oxigênio com maior eficiência e menos poluição e ruídos que os geradores térmicos convencionais, e
ainda tem como subproduto a água. O hidrogênio pode ser gerado por meio de um grande número de processos artificiais envolvendo
diversas fontes limpas, como o etanol, ou fósseis, como o gás natural.

Moto elétrica: O projeto, de iniciativa da CPFL Energia, é uma parceria entre o NIPE e o Laboratório de Hidrogênio, ambos da Unicamp,
além da empresa Hytron e do Instituto Aqua Genesis. O objetivo é aperfeiçoar o modelo importado de moto elétrica, com otimização de sua
tração em diferentes condições de uso ou terreno, ampliação de sua autonomia e redução no tempo de recarga da bateria. Também é
objeto da pesquisa a viabilidade econômica para a implantação de postos de abastecimento na cidade, os chamados ‘eletropostos’.

Eletrolisador/painéis fotovoltaicos: O aproveitamento da energia solar para a produção de eletricidade através do uso de sistemas
fotovoltaicos traz, quase sempre, a necessidade de utilização de um meio de armazenamento de energia elétrica. Além dos bancos de
baterias, uma opção para isso está no uso da eletrólise da água, o que se constitui em um sistema autônomo completo de produção,
armazenamento e aproveitamento final da energia solar, com a utilização de células a combustível para a geração de eletricidade.



Gaseificador: É um equipamento térmico que realiza o processo de conversão termoquímica de materiais orgânicos sólidos em produtos
gasosos. O processo ocorre a elevadas temperaturas e os principais gases resultantes da gaseificação são o monóxido de carbono (CO), o
hidrogênio (H2), o dióxido de carbono (CO2) e o vapor d'água (H2O(g)). O material de alimentação do gaseificador pode ser tanto biomassa
quanto carvão mineral. O combustível gasoso intermediário pode ser usado para calefação, processos industriais, geração de eletricidade e
produção de combustíveis líquidos.

ASBC - Aquecedor Solar de Baixo Custo: A ONG Sociedade do Sol desenvolveu o primeiro aquecedor solar popular, 100% nacional,
baseado em componentes termoplásticos de fácil aquisição no mercado. Seu uso resulta numa significativa redução nas contas de energia
reforçando a renda familiar.

Sole Mio – Coletor Solar de Baixo Custo (Faculdade de Engenharia Química): A idéia deste coletor solar de baixo custo vem do uso
alternativo de forros plásticos (placas) e de tubos e conexões de PVC, materiais comuns na construção civil. É de simples construção e o
custo é baixo. O sistema aquece água até 50°C, podendo substituir o uso do chuveiro elétrico no início da noite, horário de maior demanda
de energia elétrica. É uma tecnologia social que beneficia o meio ambiente ao usar fonte renovável de energia solar.

CEPAGRI: O CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp atua nas áreas de
agrometeorologia, agroclimatologia, geotecnologias (com ênfase no sensoriamento remoto aplicado à agricultura) e ecofisiologia.
Juntamente com a Embrapa Informática Agropecuária, o CEPAGRI é co-responsável pelo Zoneamento de Riscos Agrícolas no Brasil, um
programa transformado em política pública do Governo Federal que indica a cada município o que plantar, onde plantar e quando plantar.

CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Já começaram as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.

Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).



Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

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.


