
 
 

 
Campinas 19 de Novembro de 2010. (Número 745)   
 

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 

 
Processo Seletivo para Professor: Curso de Engenharia Ambiental 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com base em seus documentos internos pertinentes, abre inscrições para o Processo Seletivo de 
Professor do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental. As inscrições vão até 25 de Novembro de 2010. Mais informações: anexo. 
 
Pós-graduação: Poli/USP abre vagas 
A Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado em Engenharia 
Mecânica. No primeiro caso, prazo é até o dia 9 de dezembro e, no segundo, até o dia 10. Os cursos oferecidos são nas áreas de Engenharia de 
Controle e Automação Mecânica; Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos; e Engenharia Mecânica de Projeto e Fabricação. Mais informações: clique 
aqui. 



 
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 SESSÕES 
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/   

 

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 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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.  
 
 
ENERGIA 

A Reinvenção da Folha Vegetal 



Fonte: Scientific American Brasil – Edição 102 (Nov /10) 
Por Antonio Regalado  
 
Como um pregador que anuncia um inferno de “fogo e enxofre”, Nathan S. Lewis vem proferindo um discurso sobre a crise 
energética que é, ao mesmo tempo, aterrador e estimulante. Para evitar um aquecimento global potencialmente debilitante, o 
químico do California Institute of Technology (Caltech) afirma que a civilização deve ser capaz de gerar mais de 10 trilhões de watts 
de energia limpa e livre de carbono até 2050. Isso corresponde a três vezes a demanda média americana de 3,2 trilhões de watts. 
O represamento de todos os lagos, rios e riachos do planeta, avalia ele, só forneceria 5 trilhões de watts de energia hidrelétrica. A 
energia nuclear poderia dar conta do recado, mas o mundo precisaria construir um novo reator a cada dois dias nos próximos 50 
anos. Leia mais 
 
 
DISTRIBUIÇÃO 

Enterrar os fios é uma saída técnica e estética par a cidade  
Fonte: Folha de S. Paulo (12/11/10) 
 
Altos custos são barreira para mudar o meio de dist ribuição de energia; em SP, apenas 5% da fiação est á sob as calçadas  
 
Em Paris e Nova York, o sistema de energia é pratic amente todo enterrado, o que evita falhas no fornec imento  
 
O investimento em redes subterrâneas é uma alternativa factível para diminuir o impacto das chuvas sobre os sistemas elétricos 
urbanos. 
O problema dessa opção é o custo desse investimento, segundo Cyro Boccuzzi, consultor do setor e hoje à frente de uma empresa 
de energia no Mato Grosso do Sul. 
"Chega ser oito vezes mais caro enterrar uma rede", afirma o especialista. "Por isso, as empresas não optam por esse caminho", 
diz. 
Na cidade de São Paulo, apenas 5% da rede elétrica está sob a terra. Quase toda ela, segundo a AES Eletropaulo, está nas 
regiões do centro da cidade e também da avenida Paulista. 
Em cidades como Paris e Nova York, o sistema de energia é quase todo enterrado. 



Na capital paulista, apesar de as ligações subterrâneas serem relativamente antigas, de décadas, é muito difícil que elas 
apresentem falhas constantes, como ocorre com os circuitos elétricos aéreos. 
"Em compensação, quando ocorre um problema, é mais difícil achá-lo. Por isso, o retorno da energia pode demorar mais", afirma 
Fernando Mirancos, diretor de operações da AES Eletropaulo. 
A solução por sumir com os fios e postes das ruas não deve ser tomada apenas do ponto de vista essencialmente técnico, diz 
Ricardo Cardim, da ONG Amigos das Árvores de São Paulo. 
Também existe a questão estética. "A calçada é do pedestre e da árvore e não dos postes e fios, que também ajudam a deixar mais 
feia a metrópole", afirma. 
TECNOLOGIA  
No caso das redes que vão ficar para sempre sobre a superfície, expostas ao tempo, a saída para diminuir os apagões é investir em 
tecnologias mais modernas. 
As chamadas redes compactas (em que os fios ficam mais agrupados e portanto mais longe das árvores) podem ser úteis para 
diminuir o conflito que existe entre fiações e plantas. 
Em São Paulo, onde existem 17,7 mil quilômetros de rede primária (as que passam pelos postes), nem 10% das fiações é 
compacta. 
As chamadas redes inteligentes, que ajudam tanto na economia do consumo de energia quanto na diminuição de apagões, também 
são incipientes no Brasil. 
 
 
CARBONO 

Rumo à economia de baixo carbono 
Fonte: Ambiente Energia (16/11/10) 
 
Christophe de Gouvello, coordenador do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial, fala sobre os 
resultados dos estudos na área de energia. Assista o vídeo 
 
 
ENERGIA SOLAR 



Sete Lagoas (MG) terá 1ª usina de energia solar da América 
Latina 
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (17/11/10) 
 
Em março começa a ser construída em Sete Lagoas (Minas Gerais) a primeira usina de energia solar da América Latina. O projeto 
é uma parceria entre a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e a empresa espanhola de painéis fotovoltaicos Solaria. 
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).  

 
 


