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

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 

 
EDITAL UESC Nº 173 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
Concurso Público para provimento de cargos de professor auxiliar, professor assistente e professor adjunto, nível A. 
As inscrições para o concurso serão realizadas até 18 de novembro de 2010 até às 15:30h. O Edital segue anexo. 
 
FAPESP e FAPERJ lançam chamada sobre mudanças climáticas 
A FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançam chamada de propostas para seleção de projetos de 
pesquisa cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas de pesquisa ligadas às mudanças climáticas globais. As propostas 
deverão ser encaminhadas até 4 de fevereiro de 2011. Mais informações sobre a chamada: clique aqui. 
 



Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

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 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕ ES 
TÉCNICAS! 
 

   



EVENTOS  

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos próximo 4 anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações:  http://ab3e.org.br/agenda2010/   

 

Mudança do Clima e Competitividade na 
Indútria 
 
16 de Novembro de 2010 
Edifício Sede da FIESP – Teatro do SESI – São Paulo  – SP 
Mais informações: clique aqui  
6º Fórum de Debates Brasilianas.org: 
Novas Pesquisas Energéticas 
 
18 de Novembro de 2010 
São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui  
 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



EEF Latam 2010  

Forum Latino Americano de Eficiência 
Energética 
 
29 de Novembro e 01 de Dezembro de 2010 
Hotel Blue Tree Morumbi – São Paulo – SP  
Mais informações: www.eeflatam.com.br   

 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina  
Mais informações:  http://www.elaee2011.org/   

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

MENÇÃO HONROSA  

Professor do NIPE tem trabalho escolhido entre os m elhores 
do CBE 2010 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (16/11/2010 ) 
 
O trabalho Avaliação Crítica do Atual Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro recebeu menção honrosa durante o XIII 
Congresso Brasileiro de Energia. O artigo é de autoria do professor Sergio Valdir Bajay, da Faculdade de Engenharia Mecânica 
(FEM) e do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), ambos da Unicamp. O trabalho foi um dos dez melhores 
apresentados durante todo o evento. O XIII CBE, organizado pelo Programa de Planejamento Energético (COPPE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, foi realizado de 09 a 11 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Para ter acesso ao artigo, clique aqui.  
 
 
PRODUÇÃO 

Agricultura é precisão 
Fonte: ALCOOLbrás – Ano XI – Nº 129 (2010) 
Por Flávio Bosco 
 
Segundo o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol – CTBE, os processos anteriores à chegada da cana colhida 
na usina respondem por 70% dos custos de produção do etanol de cana-de-açúcar: buscar tecnologias que reduzam os custos 
nessa fase do ciclo é primordial. Monitorar todo avanço na agricultura de precisão é uma obrigação. Sem contar que a solução para 
o uso da tecnologia não é econômica nem atrativa. O objetivo do projeto da Embrapa sobre mecanização de baixo impacto, por 
exemplo, é igualar o custo de colher cana crua ou queimada, pois hoje é mais barato colher a cana queimada, apesar de a lei 



pressionar pela colheita da cana crua. Mas as tecnologias terão de ser compatíveis com os custos e a sustentabilidade da 
produção. Leia mais 
 
 
TRANSMISSÃO 

A escolha 
Fonte: Estadão Online (04/11/10) 
Por Adriano Pires e Abel Holtz 
 
Pouco percebida pelo grande público e mesmo pelos responsáveis pelas decisões quanto à mais valia para nosso país, a questão 
das linhas de transmissão tem sido muito impactada pelos atrasos na emissão de suas licenças ambientais. Leia mais 
 
 
TARIFAS 

O sistema brasileiro trabalha com confiabilidade de  99% 
Fonte: Valor Econômico (10/11/10) 
Por Márcio Zimmermann 
 
O embate entre Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia começou com as discussões em torno da 
CPI das tarifas, mas foi potencializado com o blecaute do ano passado. Nesta entrevista exclusiva, o ministro de Minas e Energia, 
Márcio Zimmermann, deixa claro que não concorda com o relatório de fiscalização da Aneel contra Furnas. A seguir, trechos da 
entrevista sobre as providências tomadas em função do blecaute.   
 
Valor: O que o ministério verificou que precisa ser feito e o que de fato foi feito para se evitar um novo blecaute?  
Márcio Zimmermann : Primeiro, tínhamos medidas emergenciais a serem tomadas. A primeira coisa a observar é que a rede de 750 
kV, que liga Itaipu a São Paulo, é a única do país que opera nessa tensão e se acontece algo lá, traz alguma apreensão. Por causa 
disso foi criado um grupo para fazer a avaliação de um evento único como esse. Quando criou-se o grupo, ele não era do 
ministério, era do CMSE. Era composto por quem hoje é membro do comitê e que quis participar, como a Aneel. Também 



convidamos a empresa envolvida diretamente no blecaute e trouxemos o Cepel.  
 
Valor: Por que convidar a empresa envolvida a participar do grupo?  
Zimmermann : A única empresa que opera com essa rede é Furnas. E há 30 anos. Quando ocorreu o evento, o ONS reuniu 60 
técnicos de empresas, que fizeram a primeira análise. O ministro Lobão, como coordenador do CMSE, determinou a criação de um 
grupo para fazer a análise mais completa.  
 
Valor: Uma das medidas adotadas em Itaberá foi a adoção do chapéu chinês. Essa não é uma tecnologia nova. Por que ela nunca 
foi necessária?  
Zimmermann: Nunca tivemos problemas desse tipo. Chuva concentrada naquele local ocorreu poucas vezes. Na verdade, lá fora, 
esse chapéu é usado para outros fatores climáticos, como neve. Depois do blecaute, outra providência foi verificar se Furnas estava 
operando dentro das condições do projeto em que foi construída e o Cepel verificou que a empresa operava normalmente. Os 
equipamentos estavam com a manutenção em dia e dentro de um índice de manutenção altíssimo. Eles mostraram relatório com 
nível de 97% de manutenção realizado.  
 
Valor: O grupo acreditou mais em um relatório feito por Furnas do que na fiscalização da Aneel?  
Zimmermann : Não acreditei em empresa nenhuma. As pessoas que podem falar no Brasil sobre esse assunto foram reunidas. 
Todos que tinhamos que consultar, nós consultamos. O relatório que o grupo do CMSE fez não tem viés, tem é que levantar fatos e 
tratar o assunto seriamente. Quando se tem um tronco importante como esse, você tem que achar a solução técnica sem jogo de 
esconde-esconde.  
 
Valor: Mas foram técnicos que fizeram a análise na Aneel...  
Zimmermann : Uma coisa é um técnico que conhece a instalação, que tem doutorado na área. Outra é um engenheiro, que talvez 
nunca tenha entrado numa instalação dessa. Isso que é complexo. Não é porque tem nome técnico e diploma de engenheiro 
eletricista que pode falar. Para uma avaliação técnica, você precisa de especialistas.  
 
Valor: Mas dessa forma a fiscalização da Aneel é dispensável.  
Zimmermann :Não adianta querer explorar esse viés. O CMSE é um órgão criado por lei e que tem justamente o papel de equilibrar 
o sistema. A Aneel faz o papel dela e eu tenho que cumprir aquilo que é determinado pela lei. E eu fiz isso.  
 



Valor: O sr. acredita que o grupo era isento, apesar de ser formado por pessoas da Eletrobras Furnas e do Cepel, que é 
patrocinado pela Eletrobras . Na sua opinião foi um trabalho isento?  
Zimmermann : Você imagina 60 técnicos de empresas diferentes.  
 
Valor: Ao que o sr. se refere?  
Zimmermann : Ao primeiro relatório do ONS, que reúne 60 empresas privadas. Eles chegaram a uma conclusão. A partir disso, 
reuniu-se no ministério um grupo de quem mais sabe do assunto no Brasil e o grupo chegou a uma conclusão.  
 
Valor: Antes mesmo do blecaute, o problema de excesso de chuva já tinha sido verificado. Isso por si só não chamou a atenção da 
empresa e do ONS antes do blecaute?  
Zimmermann : Sim. A prova é que já estava sendo estudado antes do blecaute. O Cepel estava trabalhando com isso. Mas era uma 
situação nova. As vezes você tem que trabalhar com isso. Não existe sistema no mundo imune ao blecaute. O que se faz é 
minimizar, aproveitando experiencias anteriores.  
 
Valor: O país está protegido?  
Zimmermann : O sistema brasileiro trabalha com confiabilidade de 99%. Agora, para tornar o blecaute impossível, precisaria investir 
em um sistema pelo menos três vezes mais caro.  
 
Valor: É comum que se diga que não existe uma causa, mas uma série delas. Itaberá foi exceção?  
Zimmermann : Já haviam ocorridos eventos da mesma natureza e não teve blecaute. O que foi diferente foi o horário da chuva e a 
forma que estava operando Itaipu, ou seja, gerando mais energia naquele momento. 
 
 
HIDRELÉTRICAS 

Aneel estuda dar incentivo para "turbinar" usinas 
Fonte: Folha Online (12/11/10) 
Por Agnaldo Brito 
 
As usinas hidrelétricas brasileiras receberão incentivo econômico para expandirem a atual capacidade instalada. A Aneel (Agência 



Nacional de Energia Elétrica) vai propor, até junho de 2011, um modelo a partir do qual pretende disciplinar a fórmula de incentivo 
para esse tipo de investimento. 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).  

 
 


