
 
 

 
Campinas 04 de Outubro de 2010. (Número 731)   
 

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 

 
Vagas para C&T+I 
Até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) receberá inscrições para o processo de seleção para 
duas vagas para profissionais com especialização técnica, uma com mestrado e outra com doutorado, com experiência na área de ciência, tecnologia e 
inovação. Veja o edital 
 
Canadá oferece bolsas de pós-graduação 
O governo do Canadá abriu inscrições para o Programa Vanier de Bolsas de Pós-Graduação, voltado a estrangeiros interessados em realizar pesquisa 
nas áreas de ciências sociais e humanas, ciências naturais, engenharia e saúde. As inscrições para 2011 poderão ser feitas até o dia 20 de outubro. 
Nesta edição do programa são oferecidas vagas em 52 universidades canadenses. O valor da bolsa é de 50 mil dólares canadenses anuais por um 



período de até três anos. Mais informações clique aqui 
 
Consulta Pública ANEEL – Geração Distribuída a partir de Fontes Renováveis de Energia 
Está aberta consulta pública ANEEL 015/2010 com o objetivo de apresentar os principais instrumentos regulatórios utilizados no Brasil e em outros 
países para incentivar a geração distribuída de pequeno porte, a partir de fontes renováveis de energia, conectada na rede de distribuição e receber 
contribuições dos agentes interessados e sociedade em geral sobre as questões que o regulador deve enfrentar para reduzir as barreiras existentes. O 
prazo limite para colaboração é 09/11/2010. Para mais informações, clique aqui.  
 
FAPESP e CNRS lançam nova chamada  
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) lançam chamada para seleção de propostas de intercâmbio de pesquisadores entre o 
Estado de São Paulo e a França no biênio 2011-2012, no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. A Chamada FAPESP 13/2010 
está aberta a propostas em todas as áreas de conhecimento científico e tecnológico. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro e devem 
ser apresentadas simultaneamente pelo pesquisador do Estado de São Paulo à FAPESP e pelo seu colaborador da França ao CNRS. Mais informações, 
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 
 

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!   
 

EVENTOS  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
Desafios e Oportunidades de Pesquisas 
 
14 e 15 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: http://foruns.bc.unicamp.br/energia/foruns_energia. php    
 

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
As inscrições on-line para o WICaC 2010 estarão dis poníveis até 15/10!  
Garanta já sua vaga! Acesse www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/  ! 
 

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 
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Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
08 de Outubro e 10 de Novembro de 2010 
Sala de mestrado (novo prédio da FAET) – Campus da UFMT – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 
SEMINÁRIO GAS ENERGY 

Gás Natural: O Combustível do Século 
XXI 
 
20 de Outubro de 2010 
São Paulo 
21 de Outubro de 2010 
Rio de Janeiro 
Mais informações: clique aqui   

 
 



 

NOTÍCIAS 
 

WORKSHOP NIPE/UNICAMP  

Apresentações ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil - M edicina, Agricultura e Indústria 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (29/09/10) 
 
Estão disponíveis as apresentações realizadas durante o II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 – Oportunidades em 
Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Agricultura e Indústria. O evento, realizado em 19 e 20 de agosto de 2010, foi promovido 
pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN/CNEN-SP) e com a Faculdade de Engenharia Química da Unicamp (FEQ), além do apoio da Empresa Júnior de 
Projeto e Pesquisa em Engenharia Química (Propeq) da FEQ/Unicamp e do Instituto Aqua Genesis. 
 
Para ter acesso às apresentações, clique aqui.  
 
 

ENERGIA 

Comercialização da energia 
Fonte: O Estado de S. Paulo (29/09/10) 
Por Adriano Pires e Abel Holtz 
 
Os dirigentes da CCEE, entidade privada responsável pelos leilões, registro das operações de compra e venda, conciliação da 
comercialização e liquidação dos créditos e débitos entre os vários agentes do setor de energia elétrica, estão propondo uma 
discussão sobre o aperfeiçoamento do estatuto social da empresa. As associações do setor elétrico que fazem parte do quadro 
social da CCEE não veem com bons olhos a ampliação das atividades da empresa. Entre os novos riscos que se querem impor 
estariam: prestar garantias a terceiros, comprometendo seus associados com responsabilidades que não lhe são afetas, pois não 



têm o devido patrimônio para garanti-las; a prestação de serviços a terceiros, com perda de foco nas suas atividades e ampliação 
de custos operacionais; e, ainda, participar como acionista em outras empresas, o que significaria uma diversificação improdutiva 
fora do seu objeto social, um desserviço a suas funções e a seus associados. Leia mais 
 
 
CO2 

Preço do carbono não incentiva investidores 
Fonte: Carbono Brasil (01/10/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
Investidores europeus se mostram ansiosos por diretrizes governamentais que destravariam cerca de 85% do capital necessário 
para a transição econômica baseada em tecnologias limpas. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Obama afirma que energia limpa fortalece a economia  
Fonte: Folha Online (02/10/10) 
 
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aproveitou seu programa semanal de rádio para promover a política de energia 
limpa de seu governo, que segundo ele fortalece a economia americana. Leia mais 
 
 
MDL 

MDL: setor energético lidera projetos 
Fonte: Ambiente Energia (04/10/10) 
 
O setor energético lidera o número de projetos brasileiros registrados no Conselho Executivo de MDL (Mecanismo de 



Desenvolvimento Limpo) da ONU, com 89, que representam capacidade instalada total de 2.539 MW. A hidreletricidade aparece na 
frente, com 1.522 (60%), seguida da energia de biomassa 851 MW – 755 cogeração de bagaço de cana -de-açúcar e 76 MW de 
outros resíduos – e energia eólica, com 166 MW. Leia mais 
 
 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

Balanço VII CBPE 
Congresso Brasileiro de Planejamento Energético 
Fonte: Sociedade Brasileira de Planejamento Energét ico (27/09/10) 
 
O VII CBPE foi extremamente abrangente em seu escopo e incitou debates calorosos. Muitas foram as idéias fortes reveladas ou 
sugeridas. Algumas dessas idéias servem como referências de pesquisa para os especialistas, bem como pautarão a gestão da 
SBPE ao longo do próximo biênio. Sem querer e poder ser absoluto, comungamos com vocês as percepções que seguem sobre o 
evento. 
 
Como primeira idéia forte do VII CBPE, reconhece-se que a questão climática continua evoluindo e pautando as discussões 
relativas ao setor energético. Os tópicos ambientais e sociais que afetam as decisões e opções energéticas são amplos e abraçam 
diferentes dimensões, ultrapassando a questão climática. Porém, a preocupação com o aquecimento global desponta como um dos 
elementos determinantes para a concepção dos sistemas energéticos do futuro.  
 
Em meio a cenários pouco nítidos, o VII CBPE reconheceu que ainda existem enormes incertezas em praticamente tudo 
relacionado à questão climática. Os efeitos de longo prazo de um substancial aumento da temperatura do planeta e os impactos no 
setor energético geram debates infindáveis e pouco conclusivos, fazendo com que a escolha das estratégias energéticas para o 
Brasil e o mundo não seja uma decisão trivial. 
 
Por exemplo, o VII CBPE sugeriu que as vantagens competitivas já construídas pelo Brasil rumo a uma Matriz Energética com 
menor capacidade de emissão de carbono devem ser preservadas e mesmo aprofundadas. Tal estratégia passa, necessariamente, 
pela indução continuada de fontes de energia renováveis, bem como pelo aumento do compromisso dos agentes responsáveis 
pelas energias fósseis com o processo de transição rumo a uma economia de baixa emissão de carbono. O VII CBPE apontou a 



necessidade de se aprofundar as discussões sobre as opções tecnológicas, bem como sobre os compromisso que devem ser 
assumidos e os instrumentos de indução que devem ser utilizados. No entanto, há uma visão forte dominante de que a 
hidroeletricidade, inclusive de grande porte na Amazônia, deva continuar sendo promovida. 
 
Por outro lado, permeada pelo mesmo ambiente de incerteza, essa opção também deve refinar-se e o VII CBPE clamou por 
processos de planejamento e de formulação de políticas energéticas que parecem não contemplar todos os riscos associados à 
geração elétrica em grandes barragens na Amazônia. Assim, no VII CBPE, sugeriu-se, por exemplo, que o aquecimento global do 
planeta poderá resultar em mudanças substanciais no regime de chuvas no Brasil, podendo, inclusive, reduzir de 30% a 70% a 
disponibilidade de energia firme nas principais bacias hidrológicas brasileiras. Essa eventual perda de potencial hidráulico pode ser 
parcialmente compensada por maiores disponibilidades de potencial eólico. 
 
Porém, o VII CBPE não foi conclusivo em demonstrar o grau de complementaridade entre a energia hidráulica e eólica. Da mesma 
forma, estudos mais profundos se mostram obrigatórios no tocante às questões relacionadas à intermitência energética e às 
eventuais necessidades de mais geração termelétrica para complementar um sistema híbrido hidro-eólico. De qualquer forma, tais 
reflexões impõem grandes desafios na concepção da Matriz Elétrica do Brasil em 2030 e além. A atual estratégia de se focar em 
grandes projetos hidroelétricas, principalmente na Amazônia, pode revelar-se de alto risco. Contudo, trata-se de um potencial de 
grande porte, cuja viabilização pode, em contrapartida, beneficiar enormemente as perspectivas de crescimento econômico do país. 
 
O VII CBPE registrou preocupações, que deverão ser analisadas com maiores detalhes no futuro e que estão associadas às 
grandes descobertas de petróleo e gás natural do pré-sal. Reconheceu-se que se trata de um evento significativo, com impactos de 
curto e longo prazo na capacidade de oferta de energia para o país. O VII CBPE não dedicou a atenção devida ao pré-sal e às 
importantes mudanças estruturais que poderão, potencialmente, alterar a Matriz Energética nacional. Sugere-se que o pré-sal 
adquira um papel protagonista no VIII CBPE. 
 
O VII CBPE apontou a necessidade e as possibilidades de aprimoramento dos mercados de energia elétrica no Brasil. Tais 
aprimoramentos podem melhor refletir os equilíbrios e desequilíbrios entre oferta e demanda de eletricidade, conduzindo, portanto, 
a soluções que aumentem a eficiência econômica do setor elétrico sem comprometer a segurança energética de curto e longo 
prazo. Os modelos organizacionais calcados em contratos de longo prazo têm vantagens no sentido de se promover a segurança 
tanto energética (para consumidores) como financeira (para investidores e supridores da energia). Os modelos mais flexíveis e com 
maior resposta a variáveis de curto prazo tendem a promover maior eficiência econômica. 



 
No VII CBPE sugeriu-se que o atual modelo organizacional do setor elétrico brasileiro, fundamentado em dois ambientes de 
contratação, ACR (regulado) e ACL (livre), não tem conduzido à eficiência desejada e parece comprometido no que concerne à 
segurança. Em particular, o ambiente de contratação livre (ACL) não tem demonstrado previsibilidade para os agentes econômicos 
e, portanto, sua atratividade tem sido reduzida tanto para os consumidores livres como para os investidores em geração. Há 
divergência de interesses que precisam convergir para que o modelo bi-contratual brasileiro possa ser sustentável no longo prazo. 
A eletricidade nova contratada no ACR tem se demonstrado mais competitiva do que aquela contratada no ACL. Os consumidores 
livres requerem maior flexibilidade contratual na aquisição dos insumos para poder justificar a manutenção do ambiente livre. Por 
outro lado, os investidores e financiadores de nova capacidade de geração encaram tal flexibilidade como sendo de elevado risco. 
Assim, o ambiente livre não tem adquirido a necessária liquidez para que a maior eficiência econômica possa, realmente, 
concretizar-se. Na ausência de novos financiadores, o setor elétrico como um todo torna-se, crescentemente, dependente dos 
recursos do BNDES. 
 
Relativamente ao planejamento energético propriamente dito, o Plano Decenal de Expansão, PDE, 2019, foi apresentado e 
confirmaram-se as propostas de maior ênfase no desenvolvimento de grandes barragens hidroelétricas na Amazônia. Por motivos 
sociais e ambientais, as grandes usinas amazônicas temdem a ser a fio d’água, com perdas de potencial hidráulico, mas com 
maiores probabilidades de viabilização. Essa estratégia impõe desafios futuros para a Matriz Elétrica brasileira. Em primeiro lugar, 
como já foi comentado, demandam-se soluções razoáveis de complementação dessas usinas. Tais soluções necessitam 
concepções novas tanto em relação à oferta como no tocante à demanda da eletricidade.  
 
A disponibilidade de reservas de potencial hidráulico nos reservatórios tende, proporcionalmente, a reduzir-se, exigindo maior 
acionamento de termelétricas. A escolha tecnológica dessas termelétricas revela-se fundamental para o planejamento energético. 
Os custos da eletricidade gerada tendem a aumentar. Porém, o VII CBPE foi impreciso em identificar quais os impactos desses 
aumentos de custos (e, eventualmente, preços) na evolução de curto e médio prazo do consumo. Além disso, indicou-se a 
necessidade de se aprofundar o debate ambiental paradoxal entre sacrificar-se eventuais benefícios, em relação às questões 
ambientais globais, e conciliar-se as questões ambientais locais. 
 
Ainda no tocante ao PDE 2019 e as diretrizes para o planejamento de médio e longo prazo, o VII CBPE demonstrou que, a partir de 
2009 e 2010, a geração elétrica eólica e a biomassa tem apresentado maior atratividade nos leilões de energia nova. Para cada 
uma dessas opções tecnológicas já foram contratados cerca de 5 GW de capacidade instalada. Portanto, a realidade da Matriz 



Elétrica brasileira enncontra-se me nítida evolução e o VII CBPE sugere que as pesquisas futuras levem esse aspecto em 
consideração. Por exemplo, é necessário avançar nos debates relativos à operação das redes de transmissão e distribuição, na 
incorporação de novas tecnologias de smart-grids (ou redes inteligentes), nas temáticas voltadas à maior descentralização da oferta 
e maior atuação junto aos consumidores. As fontes de geração descentralizadas complementares podem reduzir os riscos 
associados às grandes usinas centralizadas e em construção na Amazônia? 
 
Por fim, o VII CBPE demonstrou que as tecnologias de smart-grids encontram-se em um futuro muito próximo. Assim, na agenda do 
planejamento energético, é fundamental inserir o debate relativo à modernização dos antigos ativos de geração, transmissão e 
distribuição elétrica. Os conceitos de smart-grids são amplos, dinâmicos e imprecisos. A modernização e/ou substituição das redes 
elétricas envolverão problemas de financiamento, bem como de modificação de abordagens regulatórias. Esses avanços tendem a 
ser prejudicados na realidade brasileira, pois existem incertezas adicionais de grande monta tais como: aquelas associadas ao 
encerramento dos períodos de concessão das redes; o atraso tecnológico tanto na indústria como na universidade; a carência de 
recursos humanos capacitados e com formação apropriada às novas tecnologias.  
 
O planejamento do ritmo de adequação e modernização das redes representará um grande tema de reflexão que deverá estar 
presente no VIII CBPE. Por exemplo: quais os benefícios que se pretende obter com os novos investimentos? Quais os níveis de 
informação requeridos de consumidores, supridores e autoridades políitica e regulatórias? A flexibilidade e dinamismo tecnológico 
imposto requererá alterações profundas nos atuais sistemas regulatórios? 
 
O VII CBPE reconheceu que as novas tecnologias de smart-grids deverão trazer soluções para problemas iminentes tais como a 
eventual rápida penetração de veículos elétricos. As redes precisarão conviver com milhões de consumidores móveis de 
eletricidade, os quais se conectarão em qualquer parte do sistema e não poderão gerar conturbações que comprometam os demais 
usuários. O VII CBPE reconhece que, além desse desafio, o Brasil também deverá buscar maior convergência entre a segurança 
na operação das redes e a maior participação de energias renováveis. 
 
 



 
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).  

 
 


