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EVENTOS

Campinas, 11 de Janeiro de 2010. (Número 646)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Mestrado Profissional em Turbinas a Gás
Vale Soluções em Energia – São José dos Campos – SP
Mais informações: Anexo.

PRÊMIO TOP ETANOL

Agroenergia e Meio-Ambiente
19 de Fevereiro de 2010
RP Consultoria – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/

NOTÍCIAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Parque Tecnológico Itaipu abre chamada para projetos de



pesquisa e desenvolvimento
Fonte: Itaipu Binacional (Janeiro de 2010)

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), por meio do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), lançou editais de apoio
a projetos de pesquisa nas áreas de Segurança de Barragens, Sistemas Digitais e Sistemas Elétricos de Potência.
A chamada é resultado de um convênio firmado com a Itaipu Binacional, por meio da Universidade Corporativa Itaipu (UCI), e tem por
objetivo promover o desenvolvimento de pesquisas aplicadas no Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (CEASB) e no
Laboratório de Automoção e Simulação de Sistemas Elétricos (LASSE). Para isso, serão investidos cerca de R$ 4 milhões em apoio ao
desenvolvimento de pesquisas e concessão de bolsas.
Podem participar pesquisadores de Instituições de Ensino Superior, profissionais liberais com doutorado e empresas interessadas em
estabelecer parcerias.
As linhas de pesquisa do CEASB são divididas em três categorias: representação geométrica tridimensional de barragens, modelagem
matemática e métodos numéricos e sistemas de gerenciamento de informação de processo. Também está previsto o lançamento de editais
nas áreas de geotecnia, instrumentação de barragens, limnologia, robótica e cadastro de barragens.
No LASSE, as linhas de pesquisa são: aquisição e processamento de sinais, soluções tecnológicas aplicadas a norma IEC 61850,
modelagem de sistemas elétricos de potência e qualidade de energia em sistemas elétricos de potência.
O apoio para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa se dará por meio do acesso às informações técnicas e às plataformas
tecnológicas instaladas no CEASB e no LASSE; empréstimo de materiais e equipamentos especificados nos projetos; apoio para a
participação em eventos; contratação de serviços de terceiros; e acompanhamento de profissionais com competências na área de
desenvolvimento do projeto.
A Fundação PTI também concederá bolsas de pesquisa nas modalidades de Iniciação Tecnológica e Inovação (ITI), Iniciação Científica (IC),
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (DTI), Especialização, Mestrado e Doutorado.
No âmbito do Ceasb, as propostas de projeto devem ser encaminhadas até o dia 11 de fevereiro de 2010. A divulgação dos resultados
ocorrerá no dia 11 de março. Em relação ao LASSE, as propostas de projeto devem ser encaminhadas até o dia 26 de janeiro de 2010. A
divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro de 2010.
Todas as propostas de projeto apresentadas serão avaliadas por comitês técnicos. As propostas selecionadas receberão o apoio solicitado
e terão acompanhamento e avaliação de desempenho durante sua execução.
Os editais do CEASB estão disponíveis no endereço: www.pti.org.br/pesquisa/pesquisa-e-desenvolvimento/edital-ceasb.
Já os editais do LASSE podem ser acessados na página: www.pti.org.br/pesquisa/pesquisa-e-desenvolvimento/edital-lasse.



Saiba mais sobre o PTI, o CEASB e o LASSE
Criado em 2003 pela Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) desenvolve ações nas áreas de educação, ciência, pesquisa,
tecnologia e empreendedorismo. Desde 2007 o PTI elabora e coordena a execução de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
em parceria com a Universidade Corporativa Itaipu (UCI). O objetivo desse convênio é desenvolver soluções tecnológicas e estratégicas
para a Itaipu e para o setor elétrico em geral.
O CEASB e o LASSE são dois dos projetos coordenados pelo PTI. Além de promover a integração e a sinergia com o meio acadêmico,
científico e tecnológico, o apoio ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas nessas áreas permitirá a formação de competências e a
consolidação de um instrumento de gestão do conhecimento para a Itaipu e referências para outras empresas do setor elétrico.
O CEASB possui uma plataforma tecnológica com potencial para o desenvolvimento de soluções estratégicas em segurança de barragens.
Todos os projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pelo centro estão em concordância com o processo de modernização da usina. As
linhas de pesquisa abrangem diversas áreas do conhecimento, destacando-se os estudos aplicados ao tratamento dos dados coletados em
tempo real do sistema de monitoramento da barragem.
O LASSE é um laboratório especializado em realizar testes e verificações do desempenho dinâmico, em tempo real, de equipamentos e de
sistemas associados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de desenvolver soluções tecnológicas com foco na
automação de sistemas elétricos.
Mais informações pelo email ceasb@pti.org.br e lasse@pti.org.br. Telefone (45) 3576-7025.

GÁS NATURAL

O destino do gás natural
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 34 (Nov-Dez/09)
Por Leandro Tavares

Em decorrência da desaceleração da atividade industrial e da redução da demanda por gás natural na geração de termelétrica, a sobra
de 9,85 Milhões de M3 / dia levanta discussões sobre novos usos do gás natural com a entrada do pré-sal.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=33&largura=1024&altura=768

ENERGIA



Fonte estelar
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 167 (Jan/10)
Por Marcos de Oliveira

Casa que funciona com eletricidade dos raios solares vai à competição internacional.
Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=4035&bd=1&pg=1&lg=

ENERGIA

Rússia, China e Irã redesenham o mapa energético
Fonte: Carta Maior (08/01/10)

Gasoduto conectando norte do Irã e Turcomenistão assinala a constituição de um novo padrão de cooperação energética em plano regional
que dispensa negócios com "as grandes do petróleo". A Rússia tradicionalmente dá o primeiro passo; China e Irã seguem a trilha já aberta.
Rússia, Irã e Turcomenistão são donos, respectivamente, da primeira, segunda e terceira maiores reservas mundiais de gás. E a China,
nesse século, será consumidora por excelência. Todo esse arranjo regional terá profundas consequências sobre a estratégia global dos
EUA.
O artigo é de M. K. Bhadrakumar.
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16317

COMBUSTÍVEL

Gasolina fica mais vantajosa que álcool
Fonte: Portal Exame (08/01/10)

Nos últimos meses, o preço do etanol vem subindo em percentuais bem maiores que o da gasolina.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/gasolina-fica-mais-vantajosa-alcool-524352.html



CARRO ELÉTRICO

Bateria impede popularização do carro elétrico
Fonte: Portal do Meio Ambiente (11/01/10)

O custo e os limites de armazenamento de energia nas atuais baterias de íon-lítio deverão impedir os consumidores de comprarem veículos
sustentáveis.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/energia/2959-bateria-impede-popularizacao-do-carro-eletrico.html

BIOCOMBUSTÍVEIS

Inmetro desenvolve projeto para uso direto de óleo vegetal em
motores a Diesel
Fonte: Agência Brasil (11/01/10)
Por Alana Granda

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) está desenvolvendo, em parceria com a montadora Fiat,
um projeto na área de biocombustíveis para transformar motores a diesel em motores que conseguem trabalhar diretamente com óleo
vegetal virgem.
Leia mais: http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2010/01/08/materia.2010-01-08.8865313090/view



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.


