
  

 

  

 

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

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Concurso para professores efetivos na Ufersa 
Estão abertas as inscrições do concurso para professor efetivo da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). 
São 5 vagas na área de engenharia da energia. As inscrições vão até 24 de abril. 
Para mais informações, clique aqui.     
 

Agência Nacional de Energia Elétrica  
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu concurso para 186 vagas em cargos de nível médio e superior. Do total de vagas, 13 são 
destinadas a candidatos portadores de deficiência. As vagas são para Brasília. Os salários vão de R$ 4.548,47 a R$ 9.378,40.  
As inscrições vão das 10h do dia 22 de março até as 23h59 do dia 12 de abril. 
Veja aqui o edital. 
 

Companhia Energética de Minas Gerais abre concurso para 767 vagas 
Cargos são de nível médio, médio técnico e superior. Os salários variam de R$ 720,38 a R$ 2.800,00. 
As inscrições vão até as 19h do dia 30 de abril, horário de Brasília, através do site www.gestaodeconcurso.com.br. 
 

Campinas, 29 de Março de 2010. (Número 669)  



Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
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33rd IAEE  

The Future of Energy: Global 
Challenges, Diverse Solutions 
 
06 a 09 de Junho de 2010 
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 

MICROGERAR 2010 
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO  
DISTRIBUÍDA 
 
04 e 05 de Maio de 2010 
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista  – São Paulo – SP   
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br   
 

VI Confererência de PCH  
MERCADO & MEIO AMBIENTE 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte  – São Paulo – SP   
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 

O NIPE APOIA 
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O NIPE APOIA 
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Trabalho e Vizinhança: Problemas 
Sociais da Indústria Petrolífera  
FÓRUM PERMANENTE ENERGIA & AMBIENTE 
 
06 de Abril de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_en ergia.php   
 

VII CBPE 

VII Congresso Brasileiro de 
Planejamento Enérgetico 
 
08 a 10 de Setembro de 2010 
USP – São Paulo – SP 
Mais informações: http://www.sbpe.org.br/vii-cbpe/   
 

WICaC 2010 

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 



Mais informações: http://www.ifi.unicamp.br/ceneh/   
O 

 

NOTÍCIAS 

BLECAUTE 2009 

  



Aneel culpa Furnas por blecaute de 2009 e aplica mu lta de 
R$53,7 mi  
Fonte: Jornal da Energia (26/03/10)  
Por Milton Leal 
 
Apagão deixou 18 Estados sem energia elétrica e tev e origem na linha de transmissão de Itaberá 
 
O blecaute que deixou 18 Estados sem energia elétrica em 10 de novembro de 2009 teve sua origem no desligamento dos 
circuitos 1, 2 e 3 da linha de transmissão de 765KV de Itaberá, que transporta a energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu 
(14.000MW). 
Segundo o relatório da área de fiscalização da Aneel, que foi publicado nesta quinta-feira (25/03), a falha ocorreu porque Furnas, 
responsável pela operação da linha, executou alterações nas unidades instantâneas de sobrecorrente dos reatores dos circuitos 1 
e 2 da linha Ivaiporã – Itaberá, mas não efetuou o mesmo procedimento no circuito 3, como havia sido estipulado pela agência em 
julho do ano passado. A área técnica do órgão regulador decidiu, devido a esse fato, multar a empresa estatal em R$53,7 mihões. 
“No dia 10 de novembro, o ajuste da proteção de sobrecorrente residual do reator do circuito 3 em Ivaiporã não havia sido 
alterado de 800A para 1600A, quando ocorreu uma corrente de cerca de 1500A, provocando o desligamento do terceiro circuito 
entre Ivaiporã e Itaberá, abrindo a interligação elétrica entre as duas subestações”, diz trecho do relatório de fiscalização da 
Superintência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE) da Aneel. 
A assessoria de imprensa de Furnas informou à reportagem do Jornal da Energia que a companhia foi notificada e que irá 
recorrer da decisão da Aneel. A empresa afirma que o blecaute não ocorreu devido a falhas de equipamentos. 
Ainda de acordo com o documento, na ocorrência as proteções dos circuitos 1 e 2 atuaram corretamente. “O circuito 3 desligou 
pela atuação da proteção de sobrecorrente residual do reator na linha de transmissão no terminal de Ivaiporã, devido à pendência 
na alteração do ajuste de sua unidade instantânea”, diz outro trecho do relatório. 
Os fiscais da Aneel ainda apontam que os relés semi-estáticos que estão instalados nos circuitos 1 e 2 da linha possuem 
tecnologia obsoleta. “No sistema de Furnas existe uma grande quantidade de relés semi-estáticos com histórico de atuações 
incorretas nas linhas de 765, 500 e 345KV constatadas em várias ocorrências no sistema de transmissão”. 
Raio-x do blecaute  
O blecaute do dia 10 de novembro de 2009 ocorrido às 22h13min teve sua origem no desligamento dos circuitos 1, 2 e 3 da linha 



de transmissão 765KV Itaberá - Ivaiporã provocando rejeição de 5.564MW de geração da UHE Itaipu 60 Hz, bem como a abertura 
dos circuitos remanescentes que compõem a interligação Sul-Sudeste, em 525KV, 500KV, 230KV e 138KV, interrompendo 
adicionalmente um fluxo de 2.950MW, no sentido do Sul para o Sudeste e o desligamento dos dois bipolos do Sistema HVDC, 
que no momento estavam transmitindo 5.329MW. Em função dos desligamentos acima mencionados e das 
condições de operação do sistema ocorreram outros desligamentos que acarretaram uma interrupção total de 24.436 MW (40%) 
de cargas do SIN. 
A perturbação teve início com uma falta monofásica (incidência de um curto-circuito - flashover), envolvendo a fase B (branca) e a 
terra, na linha de transmissão 765KV Itaberá - Ivaiporã circuito 1, localizado no isolador de pedestal do filtro de ondas do terminal 
da subestação de Itaberá. Antes da eliminação do defeito acima, cerca de 13,5 milissegundos após, ocorreu um novo curtocircuito 
monofásico envolvendo a fase A (vermelha) da LT 765KV Itaberá - Ivaiporã circuito 2. 
Na seqüência, antes da eliminação dos defeitos nos circuitos 1 e 2, houve novo defeito cerca de 
3,5 milissegundos depois, envolvendo a fase C (Azul), localizado na Barra A de 765KV da subestação de Itaberá. 
A falha da LT 765KV Itaberá - Ivaiporã circuito 1 foi eliminada pelas atuações das proteções principal e alternada de distância, 
baseadas no princípio de ondas trafegantes, em 48 milissegundos, em ambos os terminais da linha. 
A falha na LT 765KV Itaberá - Ivaiporã circuito 2 foi eliminada em 48,8 milissegundos, pelas atuações das proteções principal e 
alternada de sobrecorrente direcional para faltas desbalanceadas (MOD III-GE), unidades de subalcance em Itaberá e de 
sobrealcance, associados aos esquemas de teleproteção, no terminal de Ivaiporã. 
A falha na Barra A – 765KV, da subestação de Itaberá, foi eliminada pela atuação da proteção Diferencial de Barra local, em 41,9 
milissegundos. Decorridos 42,2 milissegundos da eliminação da última falta, houve a atuação da proteção de sobrecorrente 
instantânea residual do Reator “shunt” da LT 765KV Itaberá – Ivaiporã circuito 3, em Ivaiporã, acarretando o desligamento de 
Ivaiporã. 
 
 
ETANOL 

Mais empregos com o etanol  
Fonte: Agência FAPESP (26/03/10) 
Por Fábio Reynol 
 
O aumento da produção do etanol em 15% para atender a demanda pelo combustível deverá gerar cerca de 170 mil postos de 



trabalho em toda a cadeia produtiva. A outra boa notícia é que a qualificação desses postos de trabalho também tem aumentado. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11957/especiais/mais-empregos-com-o-etanol.htm  
 
 
HORA DO PLANETA 

Cidades ao redor do mundo apagam as luzes pelo clim a 
Fonte: G1 (27/03/10) 
 
Evento criado por ONGs é protesto contra aquecimento global. 
Veja álbum de fotos de lugares famosos que ficaram no escuro. 
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1547509-5602,00-
CIDADES+AO+REDOR+DO+MUNDO+APAGAM+AS+LUZES+PELO+CLIMA.html  
 
 
HIDRELÉTRICA 

Cidade que abrigará hidrelétrica tem 96% do territó rio em 
área de preservação  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (29/03/10) 
 
Com quase 160 mil quilômetros quadrados - cem vezes o tamanho da cidade de São Paulo - o município paraense de Altamira é 
o maior do Brasil em extensão e tem cerca de 96% do território em área de preservação ambiental, segundo o Fórum Regional de 
Desenvolvimento Econômico e Sócio Ambiental da Transamazônica e Xingu. 
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/energia/belo-monte/3673-cidade-que-abrigara-hidreletrica-tem-96-do-territorio-
em-area-de-preservacao.html  
 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 



Lei verde é mais rigorosa no Brasil, diz estudo  
Fonte: Folha de S. Paulo (29/03/10) 
Por Agnaldo Brito 
 
Trabalho encomendado pelo setor elétrico diz que re gras para licenciamento ambiental restringem o cres cimento do país  
 
Pesquisadores fizeram uma comparação com dez países , num grupo que incluiu Estados Unidos, Austrália, Finlândia, 
Suécia e França  
 
O Brasil é o país mais rigoroso na exigência de formação e preservação de áreas florestais como imposição para a concessão do 
licenciamento ambiental se comparado com outras dez nações. A imposição representa restrições ao crescimento econômico e 
limita a expansão hidrelétrica, cita o mais novo estudo encomendado por entidades do setor elétrico. 
O Código Florestal brasileiro impõe a empreendimentos agropecuários ou do setor elétrico pesados custos na formação das 
chamadas APPs (Áreas de Preservação Permanente), no entorno de lagos e rios, e das áreas de Reserva Legal (fatia de floresta 
que toma de 20% a até 80% das áreas de uma propriedade), sobre a qual é vedada qualquer atividade econômica. 
O trabalho foi encomendado pelo Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, organização que representa 13 associações 
empresariais do país -inclui a indústria do alumínio, a dos grandes consumidores de eletricidade e a dos autoprodutores de 
energia. 
A comparação foi feita por uma equipe de pesquisadores coordenada pelo professor Sebastião Valverde, da área de Política, 
Legislação e Gestão Florestal do Departamento de Engenharia Florestal da UFV (Universidade Federal de Viçosa), em Minas 
Gerais. 
A iniciativa é parte do esforço do setor empresarial brasileiro para influir nas discussões de revisão do Código Florestal, em curso 
numa comissão especial na Câmara dos Deputados. 
De acordo com o trabalho da Federal de Viçosa, o Brasil é o mais exigente em relação a manutenção e formação de reservas na 
comparação com países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Argentina, China, Finlândia, Suécia, França, África do Sul e 
Paraguai. 
A escolha dos países respeitou critérios como equivalência territorial (Austrália, China, África do Sul, EUA e Canadá), forte 
tradição florestal (Finlândia e Suécia), proximidade no continente (Argentina e Paraguai) e correlação com o modelo de gestão 
hídrica (França). 



A conclusão é que em nenhum desses países a largura das APPs ou o tamanho de Reserva Legal variam tanto como no Brasil. 
Em relação a nascentes, rios e lagos, a faixa de proteção varia de 30 a 500 metros no Brasil. No caso das reservas legais, variam 
de 20% a 80% das propriedades, entre áreas fora ou dentro da Amazônia. 
O trabalho ressalta que o custo para formação e conservação dessas áreas é um ônus que recai exclusivamente sobre o 
proprietário da área. "O sujeito que tem uma APP não pode pensar em fazer um manejo da área. A lei é tão dura que, se uma 
árvore cair numa APP, o roceiro não pode nem usar o pau para fazer uma cerca ou um curral. Fica lá para ser comida pelo 
cupim." 
Entidades do setor elétrico estimam em R$ 13 bilhões o custo para uma eventual adequação aos ditames do Código Florestal no 
chamado licenciamento corretivo, a partir do qual as autoridades ambientais tentam enquadrar para os dias atuais projetos 
antigos. 
"Em muitos casos, sequer é possível recuperar as áreas de reserva legal em razão das ocupações existentes hoje", afirmou Enio 
Fonseca, assessor técnico do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. 
Além de impor custos ao setor, a exigência é fator de restrição a novos projetos hidrelétricos. "O Brasil vive uma escassez de 
hidrelétricas. Tem a usina de Belo Monte, já licenciada, mas não tem mais nada. Essa situação tem levado o país a ampliar a 
geração com fontes muito mais poluentes e caras", diz Mario Menel, presidente da Abiape (Associação Brasileira dos Investidores 
em Autoprodução de Energia). 
Relatório da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) mostra que a instalação de usinas térmicas, em volume, será duas 
vezes e meia maior do que a potência disponibilizada em hidrelétricas até 2014: 18,1 mil MW em termelétricas para 7,49 mil MW 
em hidrelétricas. 
 
 

  

 
 

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. 



  
 


