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Luz para o setor elétrico

Cenapad amplia capacidade computacional
Projeto financiado pela Fapesp vai ampliar em até 20 vezes a capacidade computacional do Centro Nacional de 
Processamento de Alto Desempenho (Cenapad) de São Paulo, que está sediado na Unicamp ( à esq.). Recursos de 
cerca de US$ 1,3 milhão vão permitir melhorias na infraestrutura e a aquisição de equipamentos mais potentes. O 
sistema é utilizado por pesquisadores de todo o país. Página 3

Da esq. para a dir., Ernesto Ruppert Filho, Marcelo Gradella Villalva e Maria Cristina Dias Tavares: novas tecnologias
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Duas pesquisas 
da Faculdade de 
Engenharia Elétrica 
e de Computação 
(FEEC) oferecem 
soluções para atenuar 
problemas enfrentados 
pelo setor de energia 
elétrica. Orientado 
pelo professor Ernesto 
Ruppert Filho, o 
doutorando Marcelo 
Gradella Villalva 
desenvolveu conversor 
eletrônico de potência 
trifásico para a conexão 
de painéis solares. O 
protótipo, o primeiro 
do gênero no país, foi 
testado com sucesso no 
Instituto de Física “Gleb 
Wataghin” (IFGW). Já 
a professora Maria 
Cristina Dias Tavares e 
a pesquisadora Patricia 
Mestas desenvolveram 
tecnologia que permite 
o religamento de linhas 
de transmissão em 
intervalo de tempo 
menor do que o usual, 
evitando assim a 
ocorrência de efeitos 
em cascata, como 
os que ocasionaram 
o último apagão em 
novembro. 
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Paineis solares instalados 
no IFGW, onde foi testado 

o conversor eletrônico 
desenvolvido na FEEC: 
eficácia comprovada
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