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Ao ser eleito Presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de
Energia - FNSE para os exercícios 2009-2011, assumi o compromisso de encaminhar, em
conjunto com meus pares Secretários de Estado de Energia, a discussão em torno da forma
como o planejamento energético nacional vem sendo conduzido nas últimas décadas.

A consolidação dos princípios democráticos e o fortalecimento das instituições da
sociedade brasileira tornam imperativo pensar um novo modelo para o estabelecimento
de políticas públicas voltadas ao setor energético. Neste sentido, não é mais aceitável
que o planejamento energético seja formulado como resultado de concepções
unilaterais e centralizadas no governo federal, sem considerar em sua plenitude o
melhor aproveitamento dos potenciais energéticos das regiões brasileiras, cada uma
delas com demandas e necessidades sócio-econômicas específicas.

Propomos que as unidades da federação, os agentes públicos e privados, bem como as
demais instituições da sociedade civil direta ou indiretamente envolvidos com a temática
energética, tenham uma participação cada vez mais ativa e participativa na definição
das diretrizes que nortearão a marcha do setor energético brasileiro no futuro. Em
decorrência, é imprescindível transformar a ótica atual do planejamento energético,
passando-a de Federal para Nacional e deixando de ser indicativo, passando a
determinativo.

Este documento é a síntese de inúmeras discussões e consultas realizadas pelo FNSE
ao longo dos últimos doze meses. Foi construído com base no diálogo e considerando a
voz dos Secretários Estaduais de Energia e das entidades representativas do segmento
energético nacional. A todos, meus sinceros agradecimentos.

Daniel de Moraes Andrade
Presidente do FNSE e Secretário de Infraestrutura e
Logística do Estado do Rio Grande do Sul

Apresentação
Presidente do FNSE
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1 - O FNSE

Instituído em 1995, o Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de
Energia - FNSE congrega os 26 estados da federação e o Distrito Federal, o que lhe
confere ampla representatividade no cenário nacional. Sua missão é contribuir, de forma
apartidária, democrática e com sentido pluralista, para o aperfeiçoamento da política
energética do país, considerando os interesses das diferentes unidades da federação,
do segmento empresarial, de instituições do setor energético (públicas e privadas) e,
fundamentalmente, do conjunto da sociedade brasileira. Para tanto, o Fórum vem
norteando sua atuação no sentido de privilegiar o debate transparente, harmônico e
propositivo em torno das questões energéticas nacionais.

Atualmente, o FNSE mantém assento nas seguintes instituições do governo federal:

01 representante no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

05 representantes no Conselho da Empresa de Pesquisa Energética (CONCEPE).

Os eixos estratégicos que norteiam a atuação do FNSE são:

a. Política energética:

b. Legislação do setor energético:

c.Articulação institucional:

d. Comunicação com a sociedade:

Atuar junto ao Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre o encaminhamento da
questão energética nacional.

Acompanhar o planejamento e o marco regulatório do setor energético.

Sugerir ações para a condução da política energética brasileira.

Analisar e acompanhar a legislação pertinente ao setor energético.

Propor alterações e adequações na legislação do setor energético.

Buscar a consolidação de um marco regulatório estável para o Setor.

Articular projetos estaduais e regionais de interesse comum na área energética.

Integrar as propostas do Fórum com iniciativas do setor empresarial, de instituições do
setor energético (públicas e privadas) e de organizações da sociedade civil, visando
soluções otimizadas para o suprimento energético nas diversas regiões.

Promoção de seminários e workshops.

Disponibilização de informações para a sociedade.
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O FNSE tem
como missão
contribuir, de
forma
apartidária,
democrática e
com sentido
pluralista, para o
aperfeiçoamento
da política
energética do
país.
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2 - Objetivos do Documento
Este documento, intitulado :

, foi elaborado pelo Fórum Nacional de Secretários de
Planejamento e Gestão do Setor Energético Brasileiro

Descentralização e Participação
Estado para assuntos de Energia FNSE após amplo debate com os estados da
federação, com instituições públicas e privadas do setor energético e da sociedade civil.
Tem por objetivo submeter as reflexões aqui contidas aos candidatos a Presidente da
República no pleito do ano de 2010.

Além de externar o posicionamento do FNSE acerca da formulação do planejamento e
da gestão energética nacional, o presente documento tem por finalidade contribuir para

as demandas e as necessidades específicas a cada região do país bem como suas
diferentes potencialidades energéticas, na expectativa de que as mesmas sejam
consideradas no programa do novo governo que tomará posse em 2011.

Para tanto, é imprescindível superar diferenças político-ideológicas, cultivar o
entendimento e o diálogo entre as esferas governamentais, requisitos estes
indispensáveis para a construção de uma agenda de Estado justa, equânime e que
promova o desenvolvimento com sustentabilidade econômica, ambiental e harmonia
social. Tendo isso em mente e pensando em conciliar os interesses nacionais com as
realidades regionais, estaduais e municipais, é que disponibilizamos este documento
para apreciação dos candidatos a Presidente da República.

O setor energético brasileiro é um dos principais pilares para viabilizar, no presente e no futuro
e com respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social, gerar emprego e
renda, expandir os investimentos globais, dotar o país de infraestrutura, promover níveis

De acordo com o Plano Decenal de Energia 2010/2019 os investimentos em energia
nesse horizonte decenal são estimados em R$ 951 bilhões de reais, o que representa
cerca de 2,2% do PIB e 10,1% da formação bruta de capital fixo (ambos acumulados no
período). Tais números, por si só, espelham a importância estratégica da energia.

O ato de planejar o futuro energético nacional não se restringe aos aspectos técnicos,
econômicos e financeiros. A consideração de outras variáveis deve ser contemplada
durante esse processo, visto que as diretrizes e premissas adotadas no planejamento
são insumos importantes para a definição da política energética a ser implementada.
Deve-se ter em mente que planejar é intervir no futuro a partir do presente.

Já a gestão do setor energético compreende, de um lado, a dinâmica que envolve a
oferta de energia, aí inclusa a sua produção, transporte e comercialização e, de outro
lado, a demanda de energia nos diferentes usos finais do mercado energético brasileiro.
Responde pela consecução do planejamento, ajustando-o à realidade de mercado. Esta
deve considerar os diversos aspectos técnico-econômicos que assegurem um processo
de minimização do custo de investimento, dos custos de operação e do custo de déficit
de energia probabilístico. Mas é fundamental que, nesta equação, sejam consideradas
as especificidades regionais.

3 - Principais Vetores do Planejamento e da Gestão Energética

É imprescindível
superar
diferenças
político-
ideológicas,
cultivar o
entendimento e o
diálogo entre as
esferas
governamentais,
requisitos estes
indispensáveis
para a construção
de uma agenda
de Estado.

Planejar é intervir
no futuro a partir
do presente.
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A segurança do
sistema
energético é
responsabilidade
do governo
federal e,
solidariamente, de
todos os estados
e agentes do
setor.

É contraproducente
planejar de forma
centralizada em
uma conjuntura
sujeita a
incertezas e
indefinições.

A gestão do sistema energético nacional é conduzida pelo MME em conjunto com os
demais agentes ativos do setor, como o CNPE, a ANEEL, a ANP, a EPE, a CCEE, o
ONS, os produtores, transportadores, comercializadores e usuários de energia.

Respondendo por ações concretas que vão desde o acompanhamento da estatística
energética, como o Balanço Energético Nacional BEN, o Balanço de Energia Útil BEU,
passando pelos leilões de Geração e Transmissão, a gestão energética consolida-se
principalmente na atuação do ONS, responsável pela gestão da operação do Sistema
Elétrico Brasileiro. Outro ponto importante no estabelecimento do modelo energético é o
suprimento de combustíveis, onde a Petrobras exerce papel determinante em relação
ao gás natural e ao petróleo.

No tocante à eletricidade, a impossibilidade da mesma ser estocada em grandes
volumes, associado às dimensões continentais do País, impõe ao Setor Elétrico uma
atenção especial à gestão do sistema. A sazonalidade e a aleatoriedade de certas
fontes de geração (por exemplo, hidráulica e eólica) bem como a disponibilidade de
recursos naturais completamente afastados dos grandes centros de carga, conduzem o
sistema elétrico brasileiro a requerer um sistema de transmissão e transformação em
elevadas tensões e com requisitos de monitoramento e controle de alta performance em
termos de confiabilidade e continuidade de fornecimento.

A iteração energética transcende as fronteiras do país, fazendo com que tenhamos
interconexões que vão do Norte ao Sul do País. Absorvendo a energia não utilizada pelo
Paraguai, realizando intercâmbios com a Argentina e o Uruguai, buscando energia da
Venezuela para os Sistemas Isolados da Amazônia, importando gás natural da Bolívia,
exportando derivados de petróleo, produzindo biocombustíveis como o etanol e o
biodiesel, o Brasil requer um sistema de gestão energética dinâmico e confiável.

A seguir, descrevemos resumidamente os principais elementos que devem nortear a
concepção do planejamento e da gestão energética nacional.

O desafio que se coloca para o futuro é como garantir a segurança do suprimento
energético, conciliando aumento da demanda de energia , crescimento econômico e
competitividade da indústria nacional, sobretudo dos setores energo-intensivos como o
siderúrgico e papel e celulose.

A segurança do sistema energético é responsabilidade do governo federal e,
solidariamente, de todos os estados e agentes do setor. Portanto, a solução adequada
para garantir o suprimento nacional deve ser compartilhada por todos. No caso da
eletricidade, garantir o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a custos e preços
competitivos, requer o uso combinado de fontes renováveis e não renováveis de energia.

3.1 - Segurança Energética

1

Para atender a demanda de eletricidade nos próximos 20 anos será necessário
aumentar em 2,5 vezes a capacidade de geração atual (PNE 2030). De sorte a
minimizar o risco de racionamento, essa expansão deverá prevê, a partir de agora, uma
maior utilização do potencial de geração térmica em suas mais variadas formas, um
número crescente de parques eólicos, utilização de biomassa, efetivação de programas
de eficiência energética etc. Isto se torna cada vez mais relevante uma vez que, como

1. Mesmo em anos de
baixo crescimento
econômico o consumo de
eletricidade cresce a
taxas razoáveis, indicando
ser forte a inércia de
grande parte deste
consumo (IPEA, Setor
Elétrico: Desafios e
Oportunidades.
Comunicado do IPEA N°
51, 20 de maio de 2010).
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se sabe, a capacidade equivalente de armazenamento vem sendo reduzida
gradualmente, à proporção que as novas hidrelétricas adicionadas não dispõem de
reservatórios consideráveis.

atendimento às demandas sociais. A preservação do meio ambiente não se resume ao
enfoque ingênuo e limitado da conservação pelo conservacionismo puro e simples ou,
em outras palavras, ao argumento ecologicamente correto.

Evitar a destruição do patrimônio natural significa, dentre tantos outros aspectos,
estimular a economia do seu local de entorno a partir do reconhecimento de que o meio
ambiente, além de ser essencial e ter um impacto direto sobre a continuidade da vida no
planeta e, por conseguinte, sobre a própria sobrevivência da espécie humana,
desempenha também uma importante função econômica. Nesse sentido, os recursos
naturais, enquanto fatores produtivos e fonte de energia podem e devem ser

3.2 - Regras Claras e Transparentes

É contraproducente planejar de forma centralizada em uma conjuntura sujeita a
incertezas e indefinições. Corre-se o risco de tornar letra morta as projeções dos
estudos. Regras claras e transparentes são fundamentais para garantir a governança do
setor energético e viabilizar os investimentos futuros previstos nos planos decenais e
nacionais de energia.

As instâncias governamentais vinculadas ao setor energético, como a ANP, ANEEL,
CNPE, CSME e EPE, precisam explicitar para os demais agentes os critérios pelos
quais são tomadas suas decisões e que, por conseguinte, norteiam as suas respectivas
ações. Por exemplo, não é transparente a forma como são estabelecidas diversas
premissas que norteiam o planejamento da expansão (o custo marginal de expansão do
último PDE é um exemplo), principalmente porque a participação interativa dos agentes
no processo de planejamento é muito pouca, só ocorrendo através de audiências
públicas protocolares.

Quanto mais claras e transparentes as regras que regulam o funcionamento do setor
energético menores serão os riscos de embates federativos entre os entes
governamentais, de disputas judiciais envolvendo empresas e governo, bem como de
conflitos de competência em situações emergenciais, fatores estes que contribuem para
a insegurança do mercado e que potencializam o risco de racionamento de energia.

3.3 - Sustentabilidade Ambiental

A exploração dos recursos naturais, em particular de energéticos não renováveis como
o petróleo e o gás natural, contempla aspectos técnicos, políticos e ambientais. No
campo técnico, há que se buscar a eficiência e a eficácia na obtenção desses recursos.
Na esfera política, a questão central reside na definição clara e transparente de como as
receitas governamentais resultantes da exploração dos recursos naturais serão
distribuídas e alocadas tendo em vista o bem-estar da sociedade e a promoção da
justiça intergeracional. Na dimensão ambiental, por sua vez, o fator relevante está em
como promover o desenvolvimento com mínimo impacto ambiental.

Advogamos que é possível privilegiar o aproveitamento econômico dos recursos
naturais para a geração de energia sob a ótica do equilíbrio dos ecossistemas e do

Na dimensão
ambiental, o fator
relevante está em
como promover o
desenvolvimento
com mínimo
impacto
ambiental.
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utilizados para fins econômicos, desde que essa utilização seja feita de forma
planejada, racional e com responsabilidade sócio-ambiental. Há que se ter cuidado
para evitar que impedimentos ambientais, muitas vezes sem fundamentação
técnica convincente, se tornem inibidores de empreendimentos voltados para
garantir a segurança energética do país.

4 - Descentralização e Participação no Planejamento
Energético Nacional

4.1 - Razões para a Descentralização e Participação
Quando feito de forma centralizada, o planejamento peca por não levar em
consideração especificidades regionais. Não raro, trata como iguais unidades da
federação que, dada a sua geografia, disponibilidade de recursos naturais,
aspectos culturais e sócio-econômicos, são completamente distintas uma das
outras, sobretudo no que diz respeito ao melhor aproveitamento de suas
potencialidades energéticas.

O Nordeste tem enorme potencial eólico. O Sudeste, além da disponibilidade
hídrica e da biomassa, é rico em petróleo e gás. A região Norte tem na força dos
rios sua principal fonte energética. A região Sul, além dos recursos hídricos, da
biomassa e da energia eólica, dispõe de imensas reservas de carvão mineral de
fácil exploração, pois se encontram praticamente a céu aberto. Por sua vez, a
região Centro-Oeste apresenta potencial para produção de biocombustíveis e
energia a partir da biomassa. Ademais, dispomos de urânio, montanhas de
resíduos sólidos urbanos e diferentes tipos de biomassa que podem ser
convertidas para a geração de energia.

Diante dessa abundância de alternativas energéticas, privilégio de poucos países,
não podemos deixar de explorar todas elas simultaneamente, mesmo que algumas
o sejam de forma experimental, com vistas a desenvolver tecnologia própria e nos
prepararmos para o futuro quando do declínio do esgotamento de fontes
convencionais que hoje se mostram competitivas.

O FNSE é a favor de uma nova abordagem na condução do planejamento
energético, pela qual sejam contemplados, entre outros aspectos e respeitando
critérios técnicos, econômicos, de sustentabilidade ambiental e primando pela
melhor relação custo-benefício, a exploração de energéticos característicos de
cada região do Brasil, de sorte a viabilizar investimentos em diferentes tipos de
fontes de geração de energia e promover o desenvolvimento local e regional.
Neste sentido, entendemos que a descentralização é elemento fundamental para
se chegar ao pleno fortalecimento do segmento energético nacional. É preciso
transformar o planejamento energético federal em planejamento energético nacional.

Não é racional, sob o ponto de vista de obtermos a máxima efetividade na
elaboração das diretrizes que nortearão a marcha do setor energético brasileiro no
futuro, os estados da federação serem convocados para simplesmente validar
formulações elaboradas. Muitas vezes, sugestões ou tentativas de contribuição

Transformar o
planejamento
energético
federal em
planejamento
energético
nacional.

Os energéticos
característicos de
cada região do
Brasil devem ser
melhor
aproveitados.
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não são consideradas pelos entes responsáveis pela concepção do planejamento
energético nacional. Este chega-nos como sendo um "pacote" de governo, não de
Estado, e não raro com poucas margens de ajustes em consonância com o pleito e a
opinião do restante da sociedade.

Desse modo, o FNSE, enquanto porta-voz dos secretários de energia do Brasil e,
portanto, sensível às realidades energéticas de cada unidade da federação, não só
pode, mas deve ser ouvido e participar ativamente da formulação do planejamento
energético, desde a sua fase embrionária até a sua divulgação pública.

Ao levantar a bandeira da descentralização do planejamento energético nacional, o
FNSE não está, absolutamente, pregando a "insurreição" contra o governo central. Pelo
contrário, o FNSE está apenas externando uma vontade, perfeitamente factível, dos
estados brasileiros serem ouvidos, chamados a participar e de poderem contribuir para
a segurança energética do país. Descentralizar no sentido de promover a participação e
de suprir demandas de energia específicas da melhor forma possível, atendendo a
diferentes interesses e necessidades, sejam estas dos estados, dos setores
econômicos e da sociedade de forma mais ampla.

Em suma, o Fórum advoga em prol da colaboração e do diálogo transparente e cordial
entre todos os atores que, direta ou indiretamente, estão preocupados e empenhados
em consolidar o setor energético brasileiro sem sobressaltos e incertezas, de sorte que
possamos construir uma nação desenvolvida e na qual a energia é uma variável
macroeconômica de extrema relevância.

Portanto, o que está sendo pleiteado não é, em absoluto, desotimizar o planejamento
global, mas sim dar início a um novo conceito de otimização global, pelo qual devem ser
considerados os aspectos técnico-econômicos de custos de investimento, operação e
déficit, mas também a otimização dos recursos locais e aspectos sócio-econômicos
regionais. A figura abaixo sintetiza a presente proposição de condução do planejamento
energético nacional.

Colaboração e
diálogo
transparente entre
os atores
envolvidos são
essenciais para
consolidar o setor
energético
brasileiro.
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4.2 - Medidas para a Descentralização do Planejamento

5.1 - Premissas Básicas

a. Enfoque integrado da exploração dos recursos energéticos,

b. premissa a preservação, a conservação e até
mesmo o resgate do meio ambiente natural

c. O município, necessariamente se constituirá na unidade básica de
planejamento e gestão energética

A participação dos estados da federação se faz mister para efetivar essa proposta de
transformar, de forma gradual e contínua, o planejamento energético federal em nacional. São
inúmeras as medidas, os canais de comunicação e de articulação entre os estados e o governo
federal que podem ser adotados e/ou aperfeiçoados com essa finalidade. Por exemplo:
a) Manutenção da participação do FNSE junto ao Conselho Consultivo da Empresa de

Pesquisa Energética - EPE (artigo 12 da Lei nº 10.847, de 15/03/2004).
b) Adoção pela EPE do planejamento energético regionalizado (parágrafo único do

artigo 2º da Lei 10.847, de 15/03/2004).
c) Participação do FNSE nos Grupos de Trabalho criados pelo Conselho Nacional de

Política Energética CNPE.
d) Participação do FNSE no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE.
e) Coordenação entre o FNSE e a EPE para unificação da metodologia de elaboração

dos Balanços Energéticos Estaduais.
f) Descentralização, para as Agências Reguladoras Estaduais, da responsabilidade pela

validação de outorgas de exploração, hoje a cargo exclusivo da Agência Nacional de
Energia Elétrica ANEEL.

g) Participação do FNSE na elaboração dos Planos de Expansão de Energia PDE e PNE.
h) Participação do FNSE nos estudos do mercado energético futuro e na elaboração das

matrizes energéticas estaduais em conjunto com a EPE.
i) Participação do FNSE na definição dos critérios para a realização de leilões de

energia nova por tipo de fonte e por região, visando aproveitar as potencialidades
regionais, diminuir custos e otimizar a operação do Sistema Interligado nacional SIN.

As propostas de ações governamentais que vierem a compor o Plano Energético do
próximo governo e elencadas neste documento poderiam ser consideradas segundo as
seguintes premissas básicas:

onde a
complementaridade entre os diferentes produtos gerados assegurem os melhores
níveis de eficiência que se pode alcançar sob ponto de vista econômico e de
utilização das tecnologias vigentes.

Todas as ações devem ter como
. Quando o impacto for inevitável,

medidas sociais e ambientais mitigadoras deverão ser implantadas
concomitantemente.

, devendo exercer papel fundamental na
condução das políticas energéticas de forma a compatibilizar os interesses sociais,
econômicos, políticos e ambientais das comunidades. As ações e resultados que
transcendem o contexto municipal deverão ser avaliadas e consolidadas em função
das respectivas bacias hidrográficas a que pertencem os municípios envolvidos.

5 - Propostas de Ações Governamentais

A participação
dos estados da
federação é
fundamental para
transformar o
planejamento
energético federal
em nacional.
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d.
disponibilidade de dados cartográficos de precisão

e. integração energética com os países sul-
americanos

f. revisão completa dos Planos Decenal de
Expansão de Energia PDE 2010/2019 e do Plano Nacional de Energia - PDE 2030

5.2 - Gestão do Segmento Energético

O conhecimento georreferenciado do Brasil na prospecção dos potenciais energéticos
fundamenta-se na . Propõe-se
desenvolver como premissa, um projeto amplo destinado a efetuar o levantamento
geofísico referenciado de todo o território nacional em escala 1:250.000, com
detalhamento 1:50.000 de todas as regiões onde a presença sócio-econômica se faça
presente. A utilização da infraestrutura cartográfica do Exército Nacional, que já conta com
conhecimento e base de dados estabelecida, implicará em investimento reduzido,
qualidade assegurada e domínio público da informação.

Estabelecer uma política externa de
, buscando compatibilizar os interesses econômicos, sociais e ambientais de

cada país. Assim, o planejamento deverá, por exemplo, incentivar e dar suporte na
execução de projetos binacionais envolvendo os municípios fronteiriços na exploração
descentralizada de recursos energéticos, aí inclusos a água.

Como premissa básica, propõe-se uma
,

levando em consideração os interesses e expectativas dos Estados que compõem a Federação.

A energia e a água constituem-se em insumos primários fundamentais para o desenvolvimento
sócio-econômico nacional. A sustentabilidade em seu amplo espectro deve ser assegurada visando
à preservação do patrimônio nacional. A exploração dos espaços geofísicos para a produção de
energia deve ser feita levando em consideração o direito ao uso da terra das comunidades locais e
a universalização dos benefícios que decorrem da geração de energia. São propostas do FNSE:

Implantar uma política efetiva de exploração integrada dos recursos energéticos,
compatibilizando estratégias, metas e ações tanto pelo lado da oferta (produção,
transporte e distribuição) de energia como pelo lado da demanda (comercialização e
mercado) de energia. Estas políticas deverão contemplar não somente a expansão do
sistema, mas principalmente a operação do mesmo na busca da eficiência energética global.

Expandir e consolidar a atuação da ANEEL e da ANP, segundo as suas diversas áreas de
competência, trabalhando em parceria com as Agências Estaduais.

Reestruturar os programas PROCEL CONPET e PEE da ANEEL que dão suporte às ações de
promoção da eficiência energética, tratando este tema de forma ampla e integrada, visando
maximizar os recursos alocados a esses programas. Uma proposta concreta é a de criação de
uma agência nacional de gestão de energia e eficiência energética, com desdobramentos
institucionais e organizacionais regionais, à semelhança da ADEME na França.

Estabelecer uma metodologia padronizada de coleta e tratamento de dados destinados à
consolidação dos Balanços Energéticos Anuais nos três níveis da administração pública
(nacional, estadual e municipal).

Reestruturar as metodologias utilizadas para estabelecer o Balanço Nacional de
Energia Útil BEU, buscando refletir efetiva e corretamente a eficiência energética dos
processos produtivos e dos serviços energéticos de uso final.
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f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Implantar metodologia para execução do Balanço Nacional Anual de Emissões e de
Sequestro de Carbono.

A energia elétrica representa menos de 20% dos requisitos da matriz energética
brasileira. No entanto, ela é responsável pela melhoria da produtividade e da
competitividade dos processos produtivos nacionais, assim como assegura qualidade
de vida da população em geral.

Faz-se necessário incentivar a formação de novos profissionais focados na indústria de
energia elétrica, ensinando, prospectando e desenvolvendo tecnologias, sistemas e
metodologias de suporte à cadeia produtiva de produção, transporte e distribuição de
energia elétrica. São propostas do FNSE:

Garantir a segurança operacional de cada uma das regiões eletro-energéticas do
País através da exploração de fontes de energia que garantam fatores de capacidade
compatíveis aos fatores de carga de cada região, assegurando o necessário
enquadramento aos limites de emissões acordados com os órgão ambientais.

Revisão do Planejamento, com vistas a refletir uma maior realidade nos níveis de
segurança de atendimento ao mercado de energia elétrica.

Implementar a expansão de geração térmica nas Regiões Sul e Nordeste do País,
com fator de capacidade garantido, usando a biomassa e o carvão mineral como
fonte primária, respeitando os limites de emissões estabelecidos pelos órgãos ambientais,
identificando as fontes locais de sequestro de carbono implantadas ou a implantar.

Revisão do Planejamento, com vistas a refletir uma maior realidade nos níveis de
segurança de atendimento ao mercado de energia elétrica, levando-se em conta os
custos incorridos com a perda de linhas tronco.

Delegar às agências reguladoras estaduais a avaliação de inventários de rios
internos e a delegação para outorgar e proceder ao leilão de aproveitamentos
hidráulicos até 30 MW (PCH's).

Delegar às agências reguladoras estaduais a avaliação das outorgas e
procedimentos ao leilão de potenciais eólico, solar e biomassa, destinados à
produção de energia elétrica em produção independente ou regime de autoprodução
ou de cogeração.

Reavaliar as formas e os critérios de leilões de geração e de transmissão de forma a
garantir maior eficiência nos procedimentos.

Reavaliar as taxas, contribuições e tributos incidentes sobre a fatura de energia elétrica,
buscando torná-la mais aderente à realidade da economia brasileira, contribuindo para a
competitividade e produtividade empresarial, assim como para a modicidade tarifária.

Assegurar as condições operacionais das diversas regiões eletro-energéticas do País
através do ilhamento sustentável de cada região até o nível de perda de equipamento
"n-3" na Rede Básica.

5.3 - Energia Elétrica
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5.4 - Concessões

5.5 - Universalização do Atendimento ao Mercado de Energia Elétrica

5.6 - Eficiência Energética

Tendo o Setor Elétrico passado por duas amplas reformas nestes últimos quinze anos, o
mesmo carece de uma efetiva consolidação do marco regulatório que assegure aos agentes
ativos a estabilidade das regras. Assim, o FNSE propõe:

Estabelecer uma regulamentação transparente e estável dos processos de renovação das
concessões dos serviços públicos de produção, transmissão e de distribuição de energia elétrica.

Considerar a modicidade tarifária nas possíveis regras de licitação ou prorrogação de
quaisquer segmentos.

Tratar de forma isonômica os mercados livre e cativo.

Definir com urgência a forma e os critérios de cálculo da reversão.

Na busca de promover a exploração sustentável e descentralizada dos recursos energéticos
em pequenas comunidades, deve o planejamento considerar ações que incentivem o
associativismo comunitário, através do sistema cooperativado de forma a compartilhar as
responsabilidades e os resultados, envolvendo a exploração de recursos energéticos em
pequena escala. São propostas do FNSE:

Reestruturar os programas de universalização do uso da energia elétrica e de uso eficiente
de energia nos segmentos de baixa renda, associando-os aos outros programas
governamentais de inclusão social, de maneira a garantir a sustentabilidade econômica e
ambiental das populações alvo dos programas.

Incentivar o trabalho cooperativado na segregação do lixo urbano, proporcionando a
geração de renda através dos centros integrados de reciclagem de resíduos, assim como
da produção de energia de forma descentralizada, tanto na forma de biogás como de
fertilizante orgânico.

Implantar um programa efetivo de produção descentralizada de energia (hidro, eólica,
biomassa, solar e outras) focando a agricultura familiar, de maneira a viabilizar a
sustentabilidade energética, social e ambiental da propriedade, seja de forma individual ou
na forma cooperativada.

Implantar um plano de atendimento energético a pequenas comunidades isoladas e
que apresentam restrições ao uso de fontes de energia convencionais, como no caso de
ilhas, assentamentos agroextrativistas etc.

Promover a eficiência energética dos processos produtivos e serviços de uso final, constitui-
se no investimento de menor impacto tanto econômico-financeiro como ambiental e social.
São propostas do FNSE para o combate ao desperdício de energia e a sua promoção de uso
racional:
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Promover o crescimento da eficiência global do uso da energia e não somente da

Incentivar o uso eficiente de energia a todos os vetores energéticos utilizados no
mercado brasileiro, dando prioridade aos processos energéticos integrados que
resultem na produção de energia elétrica como subproduto - cogeração.

Dar suporte institucional e governamental à implantação da ISO 50.000 - Gestão de
Energia nos diferentes segmentos produtivos nacionais de forma a garantir
competitividade e produtividade das empresas no contexto internacional.

Estabelecer uma política de integração dos processos industriais de forma a gerar co-
produtos de valor econômico agregado, minimizando a emissão de resíduos sólidos,
líquidos e gasosos.

Intensificar a definição de padrões de consumo para novos equipamentos (Lei de
Eficiência Energética), focando sistemas e processos energéticos de uso final
(sistemas de bombeamento, ar comprimido, ar condicionado, produção de água
quente sanitária etc.).

Incentivar programas de substituição de equipamentos energéticos por outros mais
eficientes, incorporando avanços tecnológicos.

Promover política de incentivo fiscal para a produção e a comercialização de
equipamentos energéticos mais eficientes.

Promover política de incentivo à utilização dos instrumentos do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) para estimular ações e programas nacionais de
eficiência energética

Promover política e desenvolver mecanismos que viabilizem leilões de eficiência
energética e de certificação de projetos de eficiência energética.

Promover a eficiência energética no setor público através de contratos de
performance.

Promover a educação para o uso eficiente de energia em todos os níveis de
escolaridade, de forma a estimular uma cultura de eficiência energética e de uso de
recursos renováveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente

Com a crescente preocupação dos países com a segurança energética e a necessidade
de se descarbonizar a economia, a viabilidade econômica da energia nuclear renasceu
em todo o mundo, retomando sua posição de fonte segura e limpa na geração de base
para atendimento à demanda dos sistemas elétricos nacionais, em especial para países
com altas taxas de crescimento econômico e para aqueles que precisam renovar seu
parque gerador. São propostas do FNSE:

Ampliar a participação das centrais nucleares na matriz elétrica brasileira, já prevista
no Plano Nacional de Energia PNE 2030, com redução da dependência externa de
urânio enriquecido.

5.7 - Energia Nuclear
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

5.8 - Petróleo e seus Derivados

a.

b.

5.9 - Carvão Mineral

Incentivar a ampliação do conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias para
implantação do ciclo completo do combustível nuclear.

Incentivar a formação de novos profissionais, com a possibilidade de instalação de centros
de pesquisa avançada, prospectando e desenvolvendo novas áreas para produção de urânio.

Alcançar a auto-suficiência no trato de materiais nucleares.

Viabilizar estudos de localização de novas usinas nucleares em todos os estados da
federação, priorizando as regiões Nordeste e Sudeste.

Consolidar uma política para depósito de rejeitos nucleares desenvolvendo ações para a
construção do depósito definitivo para alta atividade.

Aprofundar a discussão com a sociedade do papel da geração térmica nuclear,
considerando o binômio custo x segurança, de forma a se contribuir com a modicidade
tarifária sem por em risco a garantia do atendimento.

Consolidar a cadeia produtiva de exploração, transporte e distribuição de petróleo e seus
derivados, garantindo a representatividade da indústria brasileira na produção de bens e
na prestação de serviços especializados.

Reforçar os procedimentos e normas de implantação e operação de plataformas
marítimas de exploração de petróleo, buscando prevenir acidentes que resultem no
vazamento de combustível.

Reforçar o programa para o contingenciamento de acidentes decorrentes da exploração,
transporte e estocagem de petróleo e seus derivados.

Aumentar a produção de óleo de modo a intensificar a exportação de petróleo e
derivados, com base na exploração da camada Pré-Sal.

Ampliar a malha dutoviária e de armazenamento de petróleo e seus derivados.

Combater de forma enérgica as fraudes no mercado de combustíveis.

Promover o uso de tecnologias de processamento (gaseificação, dessulfurização
etc.) de minerais como o carvão, de forma a gerar co-produtos de valor econômico
agregado e mitigar o impacto ambiental da exploração desse mineral, consolidando
assim uma política carboaquímica de exploração das reservas carboníferas, através da
internalização da experiência internacional, por meio de convênios.

Promover P&D tecnológico para a valorização econômica da transformação energética do
carvão mineral, respeitando seus condicionantes ambientais.

Criar mecanismos de incentivos para a utilização do carvão mineral nacional como
fonte energética, sobretudo para suprir o mercado regional do Sul do país.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.
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d.

5.10 - Gás Natural

5.11 - Recursos Renováveis

Definição de alocação específica do carvão mineral, em Secretaria no âmbito do
MME, que assegure a esta fonte o mesmo nível de tratamento que é dado aos
demais recursos energéticos.

Estabelecer uma política de preços em longo prazo para o gás natural, criando
condições competitivas para os diversos usos finais deste energético.

Consolidar a cadeia produtiva de exploração, transporte e distribuição do gás natural,
garantindo a representatividade da indústria brasileira na produção de bens e na
prestação de serviços especializados.

Reforçar os procedimentos e normas de implantação e operação de plataformas
marítimas de exploração de gás natural, buscando prevenir acidentes que resultem
no vazamento de combustível.

Reforçar um programa para o contingenciamento de acidentes decorrentes da
exploração, transporte e estocagem de gás natural.

Aumentar a produção de gás natural de modo a intensificar a exportação com base
na exploração da camada Pré-Sal.

Ampliar a malha regional e internacional para o transporte, a compressão e o
armazenamento de gás natural, visando à segurança no suprimento desse energético.

Investir, em parceria com a iniciativa privada, na expansão da infraestrutura do gás
natural (ampliações e construções de novos gasodutos, instalações de terminais de
GNL - Gás Natural Liquefeito e nidades de Processamento de Gás Natural).

Expandir a oferta nacional de gás natural (campos descobertos, novas descobertas e
importação) ao mercado energético brasileiro.

Estabelecer um programa de uso eficiente do gás natural nos processos produtivos
industriais e serviços energéticos associados, incentivando projetos de cogeração.

A matriz energética brasileira apresenta um índice de recursos renováveis superior a
45%. Isto assegura um forte diferencial competitivo no mercado internacional. No
entanto, os processos de produção de energia tendem a ser centralizados na busca de
economia de escala. Desse modo, faz-se necessário consolidar uma política concreta
de descentralização da produção de energia, assegurando a geração o mais próximo
possível da demanda e garantindo escoamento aos excedentes energéticos.

A exploração integrada de recursos energéticos descentralizados, particularmente
no segmento rural, garante a sustentabilidade social e ambiental dos
empreendimentos, assegurando a geração de renda com a retenção da população
ao seu contexto de origem.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

UPGN - U
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Deve-se salientar que a exploração dos recursos energéticos renováveis é contingenciada
fortemente pela sazonalidade e/ou pela aleatoriedade, o que limita fortemente a
disponibilidade, resultando em baixos fatores de capacidade. São propostas do FNSE:

Promover a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico que assegurem o
domínio de tecnologias inovadoras que utilizam recursos renováveis como fonte primária,
e que otimizem os processos de inventário e prospecção de potenciais energéticos.

Promover a geração descentralizada, tanto no meio rural como urbano, de recursos
renováveis como fonte primária, particularmente a eólica, a biomassa e a solar, garantindo
a sua inserção prioritária na base da curva de carga energética de cada sistema regional.

Remunerar a tarifa de compra da geração descentralizada, tanto renovável como
resultante de cogeração empresarial levando em conta o ponto de inserção em que a
mesma situa-se, valorando as perdas evitadas e a compensação de reativos.

Implantar um plano de ação governamental de suporte aos municípios para o
planejamento, implantação e gestão da exploração sustentada dos recursos energéticos
renováveis, aí inclusos a água, de forma descentralizada, garantindo a preservação do
meio ambiente e a inclusão social através da geração de renda.

Realizar leilões regionais de usinas de biomassa e outras fontes alternativas, priorizando
as tecnologias renováveis mais competitivas.

Toda a exploração dos recursos hídricos do País deve ser concebida de forma a
proporcionar a multiplicidade de usos, tais como produção de energia elétrica,
irrigação, piscicultura, turismo e lazer, assim como outros benefícios que contribuam
para a geração de renda das populações circunvizinhas.

Viabilizar a exploração do potencial hidráulico da Amazônia através de parceria com o
segmento empresarial, respeitando os interesses das comunidades locais e
assegurando a preservação do meio ambiente

Desenvolver política de exploração descentralizada de recursos hídricos de micro e
pequeno porte, que assegure rentabilidade aos proprietários rurais e pequenas
comunidades através do sistema associativo destas.

Dar prioridade ao reflorestamento sustentável das áreas desmatadas da Amazônia e do
Centro Oeste do País, bem como nas encostas das áreas de cultivo da cana-de-
açúcar na região Nordeste.

Desenvolver programa específico para aumentar a oferta interna de lenha e carvão
vegetal com base em florestas plantadas.

a.

b.

c.

d.

e.

a.
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a.

b.

5.11.1 - Recursos Hídricos

5.11.2 - Biomassa

5.11.2.1 - Biomassa Verde
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c.

a.

b.

c.

a.

b.

a.

a.

c.

d.

Promover o uso crescente de carvão vegetal sustentável nas indústrias de siderurgia
e afins.

Ampliar a capacidade de oferta de etanol dentro de uma política de regionalização
da produção.

Desenvolver política externa visando a exportação de etanol, seja da tecnologia de
transformação, como do produto pronto.

Implantar ações de valorização do bagaço da cana-de-açúcar, tanto na extração
adicional de etanol (processos por hidrólise ácida ou enzimática) como na cogeração
de energia elétrica, bem como estimular o aproveitamento energético das pontas e palhas.

Ampliar a capacidade de oferta de biodiesel para atendimento da mistura obrigatória B10.

Desenvolver política externa visando a exportação de biodiesel, seja da tecnologia
de transformação como do produto pronto.

Estabelecer em conjunto com os municípios uma política de disposição final de
resíduos urbanos e industriais em áreas já degradadas, utilizando as emissões de
metano resultantes para a produção de energia elétrica com o consequente resgate
ambiental das áreas impactadas

Incentivar a cadeia produtiva de exploração da energia eólica descentralizada e de
pequeno porte, assegurando o acesso às tecnologias por parte dos proprietários
rurais e urbanos assim como de pequenas comunidades através do sistema
cooperativado.

Promover leilões regionais de produção de energia elétrica em sítios eólicos
respeitando os condicionantes ambientais locais.

Estabelecer política de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção de
energia elétrica usando os recursos eólicos off-shore como fonte primária.

5.11.2.2 - Etanol

5.11.2.3 - Biodiesel e Óleo Vegetal

5.11.2.4 - Resíduos Urbanos e Agrícolas

5.11.3 - Eólica

b. Estabelecer equidade nas condições de financiamento dos projetos de geração,
eliminando ou equalizando à todas as regiões os privilégios concedidos para projetos
de interesse do Sistema Interligado Nacional - SIN.
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5.11.4 - Solar

5.11.4.1 - Solar Térmico

5.11.4.2 - Solar Fotovoltaico

5.11.5 - Geotermia

5.11.6 - Energia das Marés e das Ondas

a.

b.

a.

a.

a.

Elaborar política de incentivo ao uso de aquecimento solar na produção de vetores (água e
ar) térmicos nos diferentes segmentos sócio-econômicos.

Estabelecer política de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção de
energia elétrica usando a energia solar térmica como fonte primária.

Estabelecer política de pesquisa e desenvolvimento de produção de células fotovoltaicas
de alta eficiência e baixo custo de produção.

Estabelecer política de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção de
energia elétrica usando a energia geotérmica como fonte primária.

Estabelecer política de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção de
energia elétrica usando a energia das ondas e das marés como fonte primária.
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6. Considerações Finais

A centralização do planejamento perde efetividade por não levar em consideração as
especificidades regionais, tratando de forma idêntica às unidades da Federação que,
dada a sua geografia, disponibilidade de recursos naturais, e políticas de incentivos
sócio-econômicos e tributários, são completamente distintas uma das outras, sobretudo
no que diz respeito ao melhor aproveitamento de suas potencialidades energéticas sob
a perspectiva da otimização de recursos nacional.

Por conseguinte o FNSE enfatiza a necessidade de uma revisão nos processos que
embasam o planejamento, passando a ser descentralizado com um elemento fundamental
para se chegar ao pleno fortalecimento do segmento energético nacional. É preciso
transformar o planejamento energético federal em planejamento energético nacional.
As Agências Reguladoras devem ser de Estado e não de Governo, assumindo o papel
efetivo de regulação e fiscalização independente, sem sofrer ações de contingenciamento
de recursos que delimitem ou restrinjam a atuação altamente especializada de seus
integrantes, acentuando-se os convênios de delegação de atribuições.

O Segmento Energético Brasileiro, dada a sua diversidade de fontes energéticas e
extensão continental de atendimento de mercado, caracteriza-se pela elevada
complexidade técnica. Faz-se necessário contar com um suporte permanente de
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico que assegurem a atualização dos
processos, equipamentos e sistemas que integram o setor como um todo. Para tanto, o
Governo Federal deve assegurar inteiramente os recursos hoje alocados para P&D-T
sem que estes sofram medidas de contingenciamento.

Este trabalho, resultado de uma ampla participação dos Secretários de Estado para
Assuntos de Energia, contou com a colaboração de Entidades representativas do Setor
Energético Brasileiro tem como objetivo principal levantar TESES para uma discussão
mais ampla tanto do planejamento como da gestão do setor.

O resultado final que se espera é que se implante um novo modelo de expansão e gestão que
atenda aos interesses da sociedade, preservado os princípios democráticos que a regem.
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APOIOS

Instituições participantes da Reunião Ordinária do FNSE de 08 de junho de 2010, em Belo Horizonte - MG, e na qual
foram obtidas contribuições para a elaboração deste documento:

Instituições Integrantes do FNSE

ASPE -

Outras Instituições

• Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo

• Companhia Energética do Distrito Federal

• Central de Eletricidade do Estado de Santa Catarina

• Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas

• SecretariadeDesenvolvimentoEconômico,Energia,IndústriaeServiçosdoEstadodoRiodeJaneiro

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais

• Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia

• Secretaria de Infraestrutura do Estado de Goiás

• Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul

• Secretaria Extraordinária de Minas e Energia do Estado do Maranhão

• Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco

• Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

• Associação Brasileira do Carvão Mineral

• Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado

• Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia

• Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e de Consumidores Livres

• Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica

• Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas

• Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica

•

• Associação Nacional dos Consumidores de Energia

• Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica

• Companhia Energética de Minas Gerais

• Eletrobrás Termonuclear S.A.

• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

• Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

• Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais

• Ministério de Minas e Energia

• Operador Nacional do Sistema Elétrico

CEB-DF -

CELESC-SC -

CELTINS-TO -

SEDEC-AL -

SEDEIS-RJ-

SEDE-MG -

SEINFRA-BA -

SEINFRA-GO -

SEINFRA-RS -

SEME-MA -

SRHE-PE -

SSE-SP -

ABCM -

ABEGÁS -

ABIAPE -

ABRACE -

ABRADEE -

ABRAGET -

ABRATE -

AES Brasil

ANACE -

APINE -

CEMIG -

ELETRONUCLEAR -

FIEMG -

IBP -

INDI -

MME-

ONS -
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