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EVENTOS
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

IIICBENS

III Congresso Brasileiro de Energia Solar
21 a 24 de Setembro de 2010
Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Belém – PA
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Sistemas Individuais de Geração de Energia no Brasil: A Geração
Fotovoltaica e a Atual Legislação



Estão disponíveis para download os relatórios finais dos projetos “Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica no Brasil: Panorama
da Atual Legislação” e “Avaliação dos Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes - SIGFI’s”.
Encomendados pelo Procobre Brasil através de convênio firmado com o Escritório Regional para a América Latina do International
Energy Initiative (IEI), os projetos foram desenvolvidos durante este ano e resultaram no primeiro webinar realizado pelo Procobre no Brasil.
O webinar é um tipo de conferência online em que os participantes se conectam e interagem pela Internet.

A conferência foi gravada e está disponível aqui.

Descrição dos Projetos

1) Avaliação dos Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes (download)

O Brasil tem como meta universalizar o acesso à eletricidade em 2010 através do Programa Luz para Todos (LPT) do Governo Federal. A
ANEEL aprovou em 2004 a Resolução Normativa N° 084 que regulamenta o uso de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica
Através de Fontes Intermitentes (SIGFI’s) como uma alternativa de atendimento, por parte das distribuidoras de eletricidade, de suas metas
de universalização.

Passados cinco anos do estabelecimento na Resolução, o presente estudo teve o objetivo de apresentar um panorama do andamento da
implantação dos SIGFI’s pelas concessionárias de eletricidade em consonância com a Resolução Normativa N° 084/2004.

2) Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica no Brasil: Panorama da Atual Legislação (download)

O uso cada vez mais crescente de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) tem sido uma das apostas de vários países para
buscar soluções para atender os crescentes requisitos de serviços de energia e, ao mesmo tempo, satisfazer critérios de economicidade,
segurança de suprimento, saúde pública e sustentabilidade ambiental.

No Brasil, são ainda poucas as iniciativas para promoção do uso da energia solar fotovoltaica. Apesar de o país dispor de um grande
potencial de energia solar, ainda são incipientes as iniciativas para criação e consolidação de um mercado para o uso desta tecnologia e o
desenvolvimento da indústria nacional de equipamentos e serviços. A falta de regulamentação é uma das barreiras apontadas.
O objetivo do presente relatório é investigar os motivos por ainda não haver uma legislação específica para promover o uso de sistemas



fotovoltaicos conectados à rede elétrica no país.

P&D

Eletronorte abre chamada para projetos de P&D
Fonte: Canal Energia (11/12/09)

Período de apresentação é de 14 de dezembro deste ano a 29 de janeiro de 2010. Companhia estima
investimentos da ordem de R$ 40 milhões.

A Eletronorte abriu, no dia 14 de dezembro, chamada para projetos de pesquisa e desenvolvimento denominada "Sistematização de uma
rede corporativa integrada entre diretorias, de gestão antecipada de empreendimentos da Eletronorte". O período para que universidades,
instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise no tema apresentem seus projetos vai até o próximo dia 29 de janeiro de
2010. A companhia estima que os investimentos em projetos no próximo ano seja de R$ 40 milhões. Em sete ciclos, o programa já
acumulou mais de 292 projetos, gerenciados diretamente com investimentos superiores a R$ 90 milhões. Os detalhes da chamada estão
disponíveis no endereço http://webserver.eln.gov.br/pdnet/index.asp. Neste link também é possível efetivar o cadastramento das propostas,
bem como fazer
o download de documentos e orientações. Esclarecimentos e informações adicionais acerca da chamada deverão ser enviados ao endereço
eletrônico pesquisa@eletronorte.gov.br ou por meio do telefone (61) 3429-5433.

ENERGIA EÓLICA

Leilão de eólicas foi "sucesso absoluto", afirma governo
Fonte: Folha de S. Paulo (15/12/09)
Por Natália Paiva

Preço médio oferecido pelos participantes, R$ 148,39, foi menor do que os mais de R$ 160 esperados pelo



governo.

Montante comercializado representa o triplo da capacidade instalada em operação hoje no país; são 71 projetos
em 5 Estados.

O primeiro leilão exclusivo para energia eólica, organizado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e pela EPE (Empresa de
Pesquisa Energética) para aumentar a segurança do sistema elétrico nacional e reduzir custos, contratou um volume de energia próximo ao
esperado pelo mercado, a um preço médio menor do que o esperado pelo governo - que, como comprador, considerou o pregão um
"sucesso". Foi comercializado o equivalente a 1.805 MW instalados, em 71 projetos em Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Sergipe e Rio
Grande do Sul. É o triplo da capacidade instalada em operação hoje (602 MW).
O leilão, que se estendeu por quase oito horas, foi bastante competitivo: registrou preço médio de R$ 148,39 por MWh, deságio de 21,5%
sobre o teto inicial (R$ 189). O montante negociado será em torno de R$ 19,5 bilhões, por toda a vigência dos contratos -20 anos, a partir de
julho de 2012.
"Hoje, podemos dizer que a fonte eólica efetivamente está tendo condições de entrar no mercado brasileiro, a partir do momento em que
consegue apresentar preços que competem com a biomassa e outras fontes. Esse leilão é um sucesso absoluto, pela quantidade e pelos
preços que tivemos", afirmou o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.
O diretor-geral da Aneel, Nelson Hubner, disse que esperava que o preço médio ficasse acima de R$ 160. "Foi surpreendente ver uma usina
negociar a R$ 131/MWh [menor preço]", disse. Os valores comercializados ontem ficam bem abaixo do preço pago atualmente às eólicas
(cerca de R$ 270, nos contratos do Proinfa, programa do governo de fontes renováveis). Nas hidrelétricas, por exemplo, esse valor varia
de R$ 70 a R$ 100.
Zimmermann disse crer que a energia eólica já pode participar de pregões regulares, por ter alcançado um preço suficientemente
competitivo para disputar com outras fontes. E ressaltou que o setor já tem as vantagens de ICMS reduzido (que deve ser prorrogado, em
janeiro), de PIS/Cofins suspensos e, desde a semana passada, de IPI zerado para aerogeradores. Segundo Mauricio Tolmasquim, da EPE,
o leilão
firma a energia a partir do vento como o complemento atraente, do ponto de vista econômico e ambiental, à hídrica.
Em nota, a ABEEólica, associação do setor, disse que o alto deságio "surpreendeu". Para ela, os investimentos que deverão ser realizados
para viabilizar a geração da energia eólica comercializada no leilão de ontem serão de R$ 8 bilhões. Segundo a EPE, esse montante será
maior: R$ 9,4 bilhões.
Entre as empresas vencedoras, a mais bem-sucedida foi a Renova Energia: sozinha, comercializou cerca de 17% do volume médio
comprado. A companhia, com foco em energia alternativa, é formada pelo fundo InfraBrasil, administrado pelo Banco Real, e por outros dois



empreendedores. "No final, acabaram prevalecendo os projetos mais competitivos, com maior fator de capacidade [o que é de fato gerado,
a partir do potencial instalado] e maior escala", diz Vasco Barcellos, presidente da empresa.
Hubner disse que alguns projetos com alto fator de capacidade não conseguiram vender energia, o que aumenta a expectativa para os
próximos leilões. "Esperamos que, com a escala, continue esse processo de otimização dos custos, de forma que a eólica venha a ter uma
participação crescente na nossa matriz", disse Zimmermann. Hoje, é 0,53% do total.

GÁS NATURAL

Brasil fecha acordo para pagar US$ 1,2 bi a mais por gás boliviano
Fonte: Estadão on line (16/12/09)
Por Nicola Pamplona

Petrobrás e a estatal boliviana YPFB marcaram para sexta-feira a assinatura de um termo aditivo ao contrato de importações de gás que
garantirá à Bolívia um ganho adicional de, pelo menos, US$ 1,2 bilhão até 2019. O acordo confirma a Ata de Brasília, assinada em 2007
pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Evo Morales, na qual o Brasil se comprometia a pagar mais pelas "frações líquidas" do gás
boliviano: propano, butano e gasolina natural.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091216/not_imp482628,0.php

COP 15

Presidente Obama decepciona enquanto Lula é aplaudido
Fonte: Carbono Brasil (18/12/09)
Por Paula Scheidt

O silêncio tomou conta da imensa sala de imprensa no Bella Center quanto o presidente Barack Obama começou a discursar na plenária da
Conferencia das Nações Unidas de Mudanças Climáticas (COP 15). Todos aguardavam ansiosos pelas suas palavras em Copenhague,
sobre o qual se depositavam esperança de algum anúncio de ação ambiciosa para o fechamento de um acordo climático nesta sexta-feira
(18).



Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724208

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.


