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SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter.   
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Pesquisa sobre segurança energética 
Você está convidado a participar de um projeto de pesquisa sobre segurança energética. O objetivo do projeto é explorar as diferentes dimensões da 
segurança energética. A pesquisa está sendo conduzida pelo Centre on Asia and Globalization, Lee Kuan Yew School of Public Policy e National 
University of Singapore. A Unicamp é um dos parceiros estratégicos do projeto.  
Para mais informações, clique aqui. Não deixe de participar! 
 
Distribuidoras da Eletrobras abrem processo seletivo de projetos de P&D  
As distribuidoras da Eletrobras estão recebendo propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). As propostas devem ser enviadas até as 



12h do dia 11 de junho para o e-mail pedpee.distribuicao@eletrobras.com, seguindo as instruções e o formato definidos na “Chamada para Projetos” (leia 
aqui). Podem participar universidades, instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise nas áreas de interesse previstas na chamada. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Poli-USP abre vagas para docentes 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo abriu concurso para provimento de vagas para professor doutor e professor titular, em regime de 
turno parcial e nível MS-3 e em regime de dedicação integral à docência e nível MS-6, respectivamente. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, Agricultura e Indústria 
 
19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Veja programação atualizada!  

 



 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
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O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  



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   
 

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/  
 

III Seminário da Rede Baiana de 
Biocombutíveis 
 
14 e 15 de Maio de 2010 
Ginásio de Esportes – Olindina - BA 
Mais informações: http://www.rbb.ba.gov.br/   
 

MESA REDONDA 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO  

  



O Mercado de Metano 
 
27 e 28 de Maio de 2010 
Hotel S. Francisco – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: http://www.workoutenergy.com.br/abar/abar_mercado_m etano.htm   
 

 

NOTÍCIAS 

ETANOL 

Mais pontos para o etanol  
Fonte: Pesquisa FAPESP – Edição Impressa 170 (Abr/1 0) 
 
Um estudo realizado nos Estados Unidos vem comprovar mais uma vez a eficiência do etanol em reduzir emissões de  
hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Agora a pesquisa foi realizada pelo Centro para Integração de Estudos de Manufatura do  
Instituto de Tecnologia de Rochester. O foco dos pesquisadores foi a mistura de 20% de etanol na gasolina, chamada de E20,  
combinação já utilizada há muitos anos no Brasil. Essa mistura proporciona uma redução de 20% nas emissões de poluentes se  
comparada com gasolinas E10 mais comuns nos postos daquele país. Publicado no Journal of Automobile Engineering, o estudo  
vai contribuir para a Agência de Proteção Ambiental na elaboração de um programa federal de combustíveis renováveis.  
As estimativas indicam que esse programa deve aumentar o consumo dessa mistura de 34 bilhões de litros em 2008 para  
136 bilhões em 2022.  
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 

Apagão de 2009 custará R$ 160 milhões na conta de l uz 
Fonte: Folha Online (04/05/10) 



Por Agnaldo Brito 
 
Valor refere-se à geração com térmica a gás enquant o há restrição em Itaipu 
Linha de transmissão é reforçada e Itaipu corta ger ação para reduzir risco de combinação climática que  leve  
a um novo apagão   
 
A redução da geração de energia em Itaipu, de dezembro do ano passado até agora, vai custar pelo menos R$ 160 milhões a mais  
na conta de luz dos brasileiros. Desde o apagão de 10 de novembro de 2009, técnicos do governo decidiram reduzir a produção de  
energia na usina para evitar riscos de combinações climáticas que levem o país a enfrentar novos desligamentos de igual porte. 
No último apagão, nove Estados foram atingidos como parte de um efeito cascata provocado pelo desligamento da linha operada  
por Furnas que traz a eletricidade de Itaipu até a subestação de Itaberá (SP). 
Com isso, a geração de quase metade da capacidade instalada do Brasil (a outra metade é paraguaia) ficou ociosa, enquanto a  
água do reservatório teve de ser liberada pelos vertedouros. Água vertida nas barragens de hidrelétricas devido a problemas  
técnicos (como o caso) representa prejuízo ao país. 
A Itaipu Binacional informa que esse prejuízo é minimizado pelo fato de que a usina estaria vertendo (liberando água pelos  
vertedouros, sem geração) de qualquer forma, dado o volume de chuvas no verão. 
O custo, calculado pelo ONS (Operadora Nacional do Sistema Elétrico), decorre da substituição da geração hidráulica por geração  
com térmica a gás natural. 
O ONS informou, entretanto, que paulatinamente a geração em Itaipu começa a retornar aos níveis de sua capacidade total.  
No período de maior restrição, Itaipu operou com pouco mais de 3.000 MW. Agora, nos períodos de pouco risco de chuvas intensas  
combinadas com descargas atmosféricas, a geração sobe para 5.500 MW. 
O recuo ocorre quando condições climáticas sugerem a repetição do cenário daquele 10 de novembro (chuva torrencial, com  
descargas atmosféricas e um sistema de isolamento da rede inadequado). Com carga total, a maior usina brasileira utiliza a  
capacidade plena (excluída a reserva) de 6.300 MW. 
Até meados deste mês, a promessa é que os reparos na subestação de Itaberá e o reforço na rede sejam concluídos. Os isoladores  
da subestação foram protegidos e Furnas, responsável pelo trabalho, também deverá aprimorar o isolamento da rede para  
minimizar os riscos dos raios que atinjam lateralmente a linha. 
Um trabalho do Cepel (Centro de Pesquisa da Eletrobras) identificou essa brecha no sistema. Foi o centro que recomendou  
o corte na geração.  
Despesa relativa  



Hermes Chipp, diretor-geral do ONS, considera pequeno o custo de R$ 160 milhões em geração térmica nesse período em que o  
sistema de transmissão será reforçado. Segundo ele, só o apagão em nove Estados em novembro de 2009 custou ao país  
R$ 600 milhões. 
"Esse valor refere-se apenas ao desligamento das redes. Os custos com os transtornos provocados por um apagão daquelas  
proporções são incalculáveis, muito maiores do que os R$ 600 milhões", disse Chipp. 
Ninguém tem esse cálculo, mas o prejuízo do país com um apagão semelhante está na casa dos bilhões de reais, disse. 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Agências de desenvolvimento irão lançar fundo climá tico 
Fonte: Carbono Brasil (07/05/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
O Banco de Investimento Europeu (EIB), a Agência Francesa e outros 12 membros das Instituições Européias de Desenvolvimento  
Financeiro (EDFI) vão se reunir em Bruges, na Bélgica, nesta sexta-feira (7), para firmar um acordo para a criação de um fundo  
climático para promover investimentos em projetos de baixo carbono em países emergentes. 
O fundo irá estabelecer um portfólio de investimentos em países da África, caribe, Ásia-Pacífico e América Latina.  
“A iniciativa tem como objetivos promover o desenvolvimento sustentável do setor privado em projetos climáticos e fortalecer a  
cooperação entre as agências”, afirma uma declaração do EDFI.   
Em um sinal do que o grupo pretende fazer, o EIB ofereceu o empréstimo de € 5 bilhões para países do sul do mediterrâneo,  
como o Marrocos, para financiar projetos de energias renováveis.   
 
 
ENERGIA 

A necessidade de energia 
Fonte: Estadão Online (07/05/10) 
 
Para dispor da energia elétrica de que necessitará nos próximos dez anos, se a economia crescer 5,1% por ano no período, o País  



terá de acrescentar ao sistema gerador o equivalente a uma usina de Belo Monte a cada 16 meses. O Plano Decenal de Energia  
para o período 2010-2019, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estima que, para atender à demanda, a  
capacidade instalada do sistema de geração de energia elétrica terá de aumentar 3,3 mil megawatts (MW) por ano, o que, em  
16 meses, corresponde à capacidade média de Belo Monte, de 4,4 mil MW. Isso exigirá investimentos de R$ 214 bilhões só em  
energia elétrica (no total, o plano decenal prevê a necessidade de investimentos da ordem de R$ 951 bilhões,  
a maior parte em petróleo). 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100507/not_imp548203,0.php  
 
 
ENERGIA 

IPT aloca recursos em energia  
Fonte: Portal EnergiaHoje (07/05/10) 
Por Antonio Carlos Sil 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) desembolsou até agora 20,5% do seu orçamento trienal de R$ 160 milhões,  
referente ao período 2008/2010, em instalações voltadas a projetos envolvendo as áreas de energia elétrica e de O&G. 
Leia mais: http://www.energiahoje.com.br/online/mercado/cenarios/2010/05/07/410167/ipt-aloca-recursos-em-energia.html  
 
 
CARBONO 

Ministério da Fazenda estuda mercado de carbono 
Fonte: Carbono Brasil (07/05/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
No contexto de uma economia de baixo carbono, o Brasil já possui algumas iniciativas ligadas ao controle das emissões de gases  
do efeito do estufa, como o programa GHG Protocol brasileiro, a introdução de critérios no Índice de Sustentabilidade  
Empresarial (ISE) e leilões na BM&F Bovespa. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias/noticia=725096  



 
 
ENERGIA SOLAR 

Cientistas criam painel solar feito de papel 
Fonte: Galileu (10/05/10) 
 
Cientistas do MIT deram um passo importante na busca de energias “verdes”. Eles conseguiram revestir uma folha de papel  
com células solares, capazes de converter a luz do Sol em energia elétrica.  
Leia mais: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI138526-17770,00-CIENTISTAS+CRIAM+PAINEL+SOLAR+FEITO+DE+PAPEL.html
 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


