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NIPE/Unicamp lança Portal AGRENER
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (13/07/09)

Está no ar o Portal AGRENER. Idealizado pelo coordenador do evento, professor Luís Augusto Barbosa Cortez, e realizado pela equipe do
Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp, o portal tem o objetivo formar uma rede de comunicação sobre energia no meio rural e geração
distribuída. Além disso, estarão disponíveis os conteúdos e anais com os trabalhos completos de todas as sete edições do congresso.
O portal AGRENER ainda traz outra novidade: a realização de uma enquete em que os participantes decidirão onde será realizado o
próximo congresso, em 2010. O portal está no ar no endereço www.nipeunicamp.org.br/agrener . Não deixe de conferir!

EVENTOS

V Conferência PCH: Mercado e Meio Ambiente
05 e 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,

Campinas, 24 de Julho de 2009. (Número 588)



Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009

33rd IAEE

The future of energy: global challenges, diverse solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotel & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://ab3e.org.br/rio2010/

NOTÍCIAS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Regiões ricas pagam tarifa menor de energia
Fonte: Folha de S. Paulo (17/07/09)

Com a 2ª pior renda per capita do país, Maranhão tem o maior custo; em Brasília, que lidera em rendimentos, conta é mais barata.
Aneel, que regula as tarifas, afirma que diferença não é "tolerável" e afeta até o poder de atração de novos investimentos nos



Estados.

Um paradoxo rege o modelo brasileiro de tarifas de energia elétrica: enquanto as mais baixas taxas são cobradas em áreas mais ricas, as
regiões mais pobres convivem com os maiores preços do serviço.
O Maranhão, por exemplo, tem a segunda menor renda per capita do Brasil, mas sua população paga a maior tarifa de energia dentre as 64
distribuidoras instaladas no país. A tarifa da Cemar, distribuidora local, é 72% maior do que a da CEB em Brasília, que tem o maior PIB per
capita do país e onde a energia é a mais barata (o preço só é menor no Amapá por razões atípicas, pois a Aneel não autoriza reajustes da
distribuidora porque ela está inadimplente com geradoras).
Na comparação com os consumidores residenciais da Eletropaulo, maior distribuidora do país, a tarifa no Maranhão é 43% mais cara.
Todas essas concessionárias figuram entre as com menores tarifas do país.
Os cálculos foram feitos com base em dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e consideram a tarifa básica, ou seja, apenas
o custo da energia. Não estão embutidos encargos (como a taxa de iluminação pública de alguns Estados) e o ICMS, diferenciado em cada
Estado - que pode variar de 12% a 30%, dependendo do Estado e da faixa de consumo de energia. Em alguns Estados, a baixa renda é
isenta do tributo.
Ainda na lista das mais altas tarifas estão distribuidoras de Rondônia, interior de Minas Gerais, Piauí e Tocantins - todos com renda per
capita menor. Também está a Ampla, que abastece parte da região metropolitana e o interior do Rio e tem grandes perdas de energia.
A própria Aneel, que regula as tarifas, mostra-se preocupada com a discrepância do custo entre as distribuidoras. Segundo o diretor-geral
da Aneel, Nelson Hubner, é preciso reduzir a "assimetria" de preço entre as várias concessionárias. Não é "tolerável", avalia, o consumidor
de
alta renda de Brasília pagar o menor valor do país, enquanto o do Maranhão, mais pobre, paga mais. Tal realidade, afirma, retira até mesmo
o poder de atração de investimentos a Estados de menor renda - já que a disparidade persiste também no custo da energia para as
indústrias.
Em vista disso, o governo estuda mudanças, como subsídios e novas regras de concessão, para reduzir a diferença.
O desequilíbrio decorre das próprias características do mercado de cada distribuidora. As concessionárias em regiões mais ricas têm mais
consumidores concentrados num espaço menor. Ou seja, uma rede menor atende a um número maior de usuários, o que reduz os
investimentos. É o caso da Eletropaulo, por exemplo. Já nas áreas mais pobres, a densidade de consumidores é baixa e os custos para
manter a rede são os mesmos. Nesse perfil, está a Cemar (Maranhão).
"É um problema da economia da escala. Uma rede do mesmo tamanho numa área pobre atende menos pessoas e com consumo mais
baixo. Isso onera a tarifa", diz o professor Nivalde de Castro, do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio.
Para corrigir esse problema, diz Hubner, uma das ideias é ampliar o subsídio dos consumidores de regiões mais carentes e reduzir o
incentivo à baixa renda em áreas com maior renda, onde a tarifa já é mais baixa. Ele citou o caso da Eletropaulo.
Famílias com consumo de até 100 kWh já têm desconto progressivo de 40% a 65% na conta de luz. O benefício é suportado pela CDE
(Conta de Desenvolvimento Energético), encargo cobrado de todos os consumidores, com orçamento de R$ 2,8 bilhões neste ano.



E MAIS!

Governo prepara subsídios para a conta de luz
Fonte: Folha de S. Paulo (19/07/09)

Sistema atual faz o preço refletir o custo de levar a energia ao consumidor, o que pune as regiões menos povoadas do país.
Planalto estuda aplicar no setor de energia o modelo das teles, em que concessão se dá por "pacotes" que unem regiões ricas e
pobres.

Preocupado com o aumento contínuo na tarifa de energia nas regiões mais pobres do país, o governo estuda medidas para diminuir esse
impacto e tentar evitar que a população de menor renda deixe de ter condições de pagar por esse serviço público. Estão em estudo o uso
de encargos já embutidos na tarifa para subsidiar diretamente a conta e um sistema semelhante a um subsídio cruzado entre
concessionárias de regiões ricas e pobres.
O governo já constatou que, no atual sistema, em que a tarifa reflete os custos para levar energia aos consumidores, será cada vez mais
difícil para populações atendidas por concessionárias das regiões Norte e Nordeste terem recursos para arcar com o fornecimento de
energia. O sistema atual leva a que a tarifa seja mais barata em regiões mais ricas (onde é mais barato fornecer energia) e mais cara em
regiões mais pobres.
No curto prazo, o governo estuda inserir um artigo em um projeto de lei já tramitando no Congresso para permitir que os recursos da CDE
(Conta de Desenvolvimento Energético) possam ser usados para subsidiar diretamente a tarifa. A CDE já é paga pelos consumidores de
energia e hoje serve principalmente para custear o programa Luz para Todos.
A partir do momento em que as metas do programa forem sendo atingidas, deverá haver possibilidade de remanejar recursos para outros
fins. Para isso, no entanto, é preciso que a lei seja modificada, porque não há previsão para uso da CDE em subsídio direto na conta. Para
agilizar o processo, o governo estuda usar um projeto de lei sobre tarifa de baixa renda já em tramitação.
Outra alternativa em estudo é copiar, para o setor de energia, modelo que já foi implementado no setor de telecomunicações - uma espécie
de "venda casada", onde o concessionário responsável por fornecer energia em uma região nobre (no Sudeste, por exemplo) também teria
que ficar com a concessão em um local pouco atrativo economicamente (como Norte e Nordeste).
No ano passado, no leilão de faixas de frequência para fornecimento de telefonia celular 3G (banda larga móvel), a Anatel (agência de
telecomunicações) usou esse sistema. Quem comprou faixa de frequência na região metropolitana de São Paulo "ganhou" também
obrigação de fornecimento no Amazonas, no Amapá, no Pará, no Maranhão e em Roraima.
A partir de 2015, começam a vencer concessões de distribuição e geração de energia. No caso das distribuidoras, o governo estuda a
possibilidade de negociar a renovação da concessão com uma reorganização das áreas que juntasse em um pacote áreas mais e menos
rentáveis para as empresas.
Esse arranjo acabaria com concessionárias consideradas inviáveis pelo governo, como a CER (Companhia Energética de Roraima), que
atende apenas ao interior daquele Estado da região Norte.



NOVO MERCADO

Crescem exportações de etanol para o Japão
Fonte: Jornal das Dez – GloboNews (21/07/09)

Os carros japoneses vão passar a rodar com etanol made in Brazil. O uso do álcool na mistura à gasolina lá do outro lado do mundo será
possível graças a um acordo inédito entre um grupo daqui e uma montadora de lá. O contrato vai garantir a exportação de até 80 milhões de
litros de etanol por ano da brasileira Cosan para a montadora Mitsubish.
Leia mais: http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1086092-7823-CRESCEM+EXPORTACOES+DE+ETANOL+PARA+O+JAPAO,00.html

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

Regulamentação da energia nos Sistemas Isolados entra na
pauta da Câmara dos Deputados
Fonte: Canal Energia (21/07/09)

PL 5.532/2009 estabelece regras para aquisição de energia, uso da CCC e abre espaço para mudança de limites de potência para
PCHs e CGHs

A regulamentação da comercialização de energia no Sistema Isolado pode sair do papel no retorno das atividades da Câmara dos
Deputados, em agosto. Está aguardando a designação de um relator na Comissão de Minas e Energia um projeto de lei que estabelece
regras para a comercialização de energia no sistema isolado antes e depois da interligação dessa região ao restante do país.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=72733

FLORESTA AMAZÔNICA

Distorções ambientais
Fonte: Agência FAPESP (21/07/09)

Em reunião do início do mês em L'Aquila, na Itália, o grupo dos sete países mais desenvolvidos e a Rússia (G8) apontou que o
desmatamento nas florestas brasileiras é responsável por aproximadamente 20% das emissões anuais de dióxido de carbono (CO2) em



todo o mundo.
No último dia de atividades da 61ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na semana passada, em
Manaus, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Gilberto Câmara, chamou a atenção dos participantes da maior
reunião científica da América Latina para a necessidade de a comunidade científica nacional empenhar mais esforços na descoberta de
números mais exatos sobre os impactos do desmatamento da Amazônia frente às mudanças climáticas.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10793/especiais/distorcoes-ambientais.htm

AGRONEGÓCIOS

Unicamp e Embrapa lançam edital para incubação de empresas
de agronegócios
Fonte: Portal Unicamp (21/07/09)

Estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos que desejam empreender novos negócios de base tecnológica no agronegócio. A
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp) da Unicamp e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgaram o edital de seleção para incubação de empresas destinado a
empreendedores com potencial para absorver conhecimento científico e/ou tecnológico que pretendam desenvolver negócios inovadores no
setor.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2009/07/22/unicamp-e-embrapa-lancam-edital-para-incubacao-de-empresas-de-agronegocios

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz pode subir até 3% com acordo de Itaipu
Fonte: O Estado de S. Paulo (22/07/09)

As concessões do Brasil ao Paraguai podem significar um reajuste de 2% a 3% nas contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros
atendidos pela usina de Itaipu, conforme cálculos de técnicos do grupo Eletrobrás. Segundo analistas privados, em uma conta preliminar,
representa um aumento total de R$ 1,4 bilhão a R$ 2,1 bilhões. As estimativas consideram os principais pontos que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deve discutir com o colega Fernando Lugo, na sexta-feira, em Assunção: o reajuste do valor pago ao Paraguai pela cessão da
energia ao Brasil, e a venda direta da parcela paraguaia da energia adicional no mercado livre brasileiro.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/economia/not_eco406531,0.htm



ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato
com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

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.


