
Enase 2009 coloca a política energética na pauta de  debates do setor 
 
 

Evento contará com lançamento de estudos, Fórum de Presidentes e terá 
Jerson Kelman como keynote speaker 

 
 
Política Energética - questões atuais e desenvolvimento setorial. Esse é o tema 
do  Enase 2009 - 6º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, lançado 
nesta segunda-feira, 10 de agosto, e que tem como pauta a consolidação da 
política energética nacional. O Enase 2009, que acontece entre os dias 29 e 30 
de setembro, no Rio de Janeiro, terá como keynote speaker o ex-diretor-geral 
da Agência Nacional de Energia Elétrica e professor da Coppe-UFRJ, Jerson 
Kelman, contará com a segunda edição do Fórum de Presidentes e a 3ª 
Sondagem sobre Tendências do Setor Elétrico CanalEnergia - Gesel-UFRJ. 
 
No primeiro dia do evento, durante a seção de abertura, o ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, foi convidado para apresentar a contribuição do MME 
para a consolidação da política energética. Já Kelman, abordará alguns dos 
temas que serão foco do 6º Enase 2009, como renovação das concessões e os 
entraves institucionais. No fim do dia, o especialista lançará o livro "Desafios de 
Regulador", com sessão de autógrafos. 
 
Pesquisa - No evento, o professor Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de 
Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
apresentará o resultado de mais uma sondagem feita entre executivos do setor 
elétrico, com as percepções e avaliações sobre o mercado de energia elétrica 
desde o último Enase. O sócio da PSR, Mário Veiga, tratará ainda da evolução 
das tarifas no país, com a apresentação de cenários para as tarifas finais e 
análise de evolução, seguido de debate com os presidentes da Abrace, Anace 
e Abraceel. 
 
Ainda no primeiro dia, o Enase 2009 terá o painel, "Implementando a Política 
Energética Nacional", com a análise de temas como o planejamento e 
desenvolvimento de uma matriz energética diversificada e a operação de uma 
matriz elétrica segura - com impactos para o setor e à sociedade. 
 
O papel do regulador, junto à questão tarifária, e a garantia de um mercado 
líquido e competitivo também serão debatidos com as principais autoridades do 
setor elétrico, com participações previstas do presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética, Mauricio Tolmasquim, do diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica, Nelson Hubner, do diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chipp, e do presidente do conselho de 
adminstração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Antonio 
Carlos Fraga Machado. 
 
As entidades co-promotoras vão apresentar, durante o segundo dia, temas que 
tratam de mudanças climáticas, desenvolvimento das fontes de geração 
renovável e térmica, expansão da bioeletricidade, a transmissão como uma 
geradora virtual, a sustentabilidade da produção independente, de cenários 



para expansão da oferta de energia e a garantia de suprimento com a 
retomada do crescimento do país - com foco na participação da autoprodução. 
 
O Enase 2009 é realizado pelo Grupo CanalEnergia com 17 associações de 
classe do setor elétrico. ABCE (concessionárias), Abdib (infra-estrutura e 
indústria de base), Abiape (autoprodução), Abrace (grandes consumidores e 
clientes livres), Abraceel (comercializadoras), Abradee (distribuidoras), Abrage 
(geração hidráulica), Abragef (geração flexível), Abraget (térmicas), Abrate 
(transmissão), Anace (consumidores), Apine (produtores independentes), 
APMPE (pequenas e médias usinas), ABCM (carvão mineral), ABEEólica 
(geração eólica), Abdan (nuclear) e Cogen (cogeração). 
 
As inscrições para o Enase 2009 já estão abertas. 
Serviço 
Evento: 6° Enase 2009 - Encontro Nacional de Agente s do Setor Elétrico 
Local: Hotel Sofitel - Rio de Janeiro 
Dia: 29 e 30 de setembro 
Informações: www.enase.com.br 
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