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Quem Somos
A Synergia é especializada em publicações na área de Energia e
vem ampliando a cada ano seu portfólio para outras áreas do
conhecimento como Direito, Ciência & Tecnologia, Engenharia,
Arquitetura, Economia, Gestão e Negócio, Química, Artes e Ficção.
Em parceria com o iABRADEE e a ANEEL, publicou diversos livros
no âmbito do P&D Aneel, consolidando-se como referência para o
setor de Energia Elétrica no Brasil.
Reconhecida pela qualidade editorial de suas publicações, deseja
ampliar ainda mais seu catálogo para áreas da Medicina, Biologia,
Mecânica e demais áreas do conhecimento, tudo sob um único
selo.
Nossa presença internacional se destaca pela tradução de livros
para a China (Novo modelo do setor elétrico brasileiro, de
Mauricio Tolmasquim), para o inglês (Cinética e reatores, de
Martin Schmal) e O direito de energia no contexto iberobrasileiro, de Caio Cavalcanti (Coord.): Brasil, Espanha e Portugal.
Nossa já longa história é o resultado de uma sinergia entre autores
e colaboradores comprometidos com a qualidade editorial e com
a disseminação do conhecimento, cujo livro, acreditamos ser
insubstituível.
Pela primeira vez estamos inscrevendo um projeto na Lei Rounet
por meio da Plataforma Salic. Temos certeza que dado a
relevância, o projeto terá a melhor acolhida.
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ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ
A MAIS ANTIGA DAS AMÉRICAS, 1792: DAS ORIGENS À ATUALIDADE
Pedro Carlos da Silva Telles é considerado o principal historiador da
engenharia brasileira. Grande pesquisador do assunto, tem na sua famosa
obra História da Engenharia no Brasil (2 volumes), uma das mais importantes
pesquisas históricas, abrangendo o período colonial até meados do século XX.
Neste novo livro, Escola Politécnica da UFRJ, A Mais Antiga das Américas, 1792:
das origens à atualidade, ele coloca uma lente em um ponto especíﬁco e
bastante importante da historiograﬁa do ensino de engenharia no Brasil.
Amplia e aprofunda a história da atual Escola Politécnica da UFRJ.
O Museu da Escola Politécnica, entidade destinada a preservar e estudar a
memória, e a história dessa instituição de ensino, orgulha-se em ter cumprido
a sua missão, colaborando para a publicação deste livro.
HELOI MOREIRA,
SUPERINTENDENTE DO MUSEU DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ
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Orientações para o Diagnóstico e
Tratamento das Talassemias Beta
Produção da publicação em 2016 para o Núcleo de Ações e Pesquisa em
Apoio Diagnóstico aprovado junto ao Ministério da Saúde no Termo de
Cooperação (T.C.217/2012) que tem como objetivo, apoiar o processo
de elaboração da Política Nacional de Atenção às Pessoas com
Talassemias, com diretrizes clínicas e terapêuticas no âmbito do SUS.
Estas despesas pagas pelo T.C. 217/2012 – Projeto Fundep 20.187
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INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.
É com grande satisfação que a Cátedra do Gás/USP e a Synergia Editora faz chegar a V. Exa. os
livros da coleção RCGI/USP/Synergia, que reúne obras concebidas pelos diversos grupos de
pesquisa do Fapesp Shell Research Centre for Gas Innovation (RCGI), um centro mundial para
estudos avançados no uso sustentável de gás natural, biogás e hidrogênio, além de gestão,
transporte, armazenamento e utilização de CO2, com sede na Universidade de São Paulo (USP),
com patrocínio da Fapesp e da Shell. Apresentamos os seis primeiros títulos da série, que contará
com mais dez obras, todas assinadas por pesquisadores do RCGI no âmbito de diferentes
arranjos de parceria entre a USP e agentes governamentais, sociais empresariais do setor
energético. Até 2020, a coleção RCGI/USP/Synergia terá16 livros sobre temas energéticos
relevantes para o setor energético brasileiro.
Atenciosamente,
Edimilson Moltinho dos Santos

Jorge Gama

Professor Associado do Instituto de Energia e Ambiente
da Universidade de São Paulo (IEE-USP)

Editor da Synergia Editora
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«O projeto desse livro já havia sido
proposto em outras ocasiões, mas foi
neste ano de 2017 que oportunamente
tivemos o apoio da diretoria do FMASE, o
engajamento das associações e
empresas associadas e o patrocínio da
COPEL, variáveis estas que permitiram
concretizar este compêndio de artigos,
que reúne diversos autores e trabalhos
técnicos desenvolvidos pelo SEB na área
socioambiental.
Assim surgiu o Livro: “O Setor Elétrico e o
Meio Ambiente”, uma obra inédita do
setor elétrico que reuniu diversos temas
atrelados às questões socioambientais
vivenciadas nos empreendimentos,
compilados em nove partes...»
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O tema “metodologia de tarifação de energia
elétrica” esteve ausente dos grandes debates
setoriais por um considerável tempo. A ANEEL
entendeu a necessidade de rediscuti-lo e fez
uma chamada pública para um projeto de P&D
estratégico destinado a este ﬁm. Durante dois
anos, o projeto, coordenado pelo Instituto
ABRADEE de Energia, foi gerenciado pela
ELEKTRO e patrocinado por mais 31
distribuidoras. O projeto para o Aprimoramento
da Estrutura Tarifária do Setor de Distribuição de
Energia Elétrica, com duração de dois anos,
tornou possível a dedicação de inúmeros
especialistas que se empenharam no
desenvolvimento de novas abordagens.
Fruto desse projeto de P&D, e com o intuito de
fomentar o conhecimento de um tema tão
complexo, disponibilizamos de forma didática a
leitores, estudantes e pesquisadores das áreas
de regulação econômica e tarifária esta
publicação, gerando a oportunidade de
aprofundar a discussão sobre um assunto
fundamental no setor elétrico brasileiro.
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Metodologia de Elaboração da Função de Custo do Defcit
Este livro é o resultado do P&D estratégico da
ANEEL em atendimento à Chamada nº
002/2008, cujo principal objetivo é subsidiar
os estudos para a determinação da Função
de Custo do Defcit (FCD) de energia elétrica.
Este projeto foi coordenado pelo Centro de
Estudos de Regulação e Infraestrutura (CERI)
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a
participação das empresas de consultoria
PSR e Thymos Energia. A empresa
proponente é a Campos Novos Energia S.A.
(Enercan) com o copatrocínio da Candeias
Energia, Cemig Distribuição, Cemig Geração
e Transmissão S.A., Centrais Elétricas da
Paraíba S.A. (Epasa), Companhia Energética
de São Paulo (CESP), Companhia Energética
Manauara, Companhia Energética Rio das
Antas S.A. (Ceran), COPEL, CPFL Jaguari,
CPFL Mococa, CPFL Paulista, CPFL
Piratininga, CPFL Sul Paulista, Duke Energy
Geração Paranapanema, ELEKTRO,
Energética Águas da Pedra, Energética Barra
Grande S.A. (BAESA), Foz do Chapecó S.A.
(Foz do Chapecó), Itiquira Energética S.A.
(ITISA), Narandiba (Grupo Neoenergia),
PETROBRAS, Rio Grande Energia (RGE) e
Santo Antonio Energia.

Empresas participantes
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EMPRESA CONTRATANTE

ENTIDADE EXECUTORA
O Livro “Governança Corporativa e
Sustentabilidade Econômico-Financeira das
Distribuidoras de Energia Elétrica Brasileiras”
descreve a parte teórica de forma robusta e
didática, o problema de agência no segmento
de distribuição no Brasil, realiza um estudo
comparado com o mercado internacional
atinente ao conteúdo Governança Corporativa,
inova com propostas de novos indicadores
avaliadores dos sistemas de Governança e
sugere aperfeiçoamentos à regulamentação da
ANEEL. Em suma, uma contribuição relevante
para formação de massa crítica aos
proﬁssionais que operam com o tema
Governança Corporativa.

PROJETO DE P&D ANEEL
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REDES DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA

a
Antonio Paulo da Cunh
Luiz Eduardo Pereira Vaz
(COORDENADORES)

Antonio Paulo da Cunha
Luiz Eduardo Pereira Vaz

O
REDES DE DISTRIBUIÇÃ
SUBTERRÂNEAS
A
DE ENERGIA ELÉTRIC

Este livro foi elaborado a partir de resultados do projeto “ALTERNATIVAS DE
APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DAS ATUAIS E FUTURAS REDES DE
DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA”, do Programa de P&D
ANEEL, organizados e complementados de forma concisa e didática.
A abordagem apresentada é abrangente e contempla uma visão introdutória sobre o tema e
questões técnicas – referentes a planejamento, dimensionamento e padronização construtiva
– sem deixar de lado aspectos de ordenamento e compartilhamento de instalações e avaliação regulatória dos investimentos, essenciais para a viabilização de novas obras.
Uma publicação sobre redes de distribuição subterrâneas de energia elétrica, em língua portuguesa e com o conteúdo descrito, representa uma grande contribuição, não somente para
os proﬁssionais do setor elétrico, como para estudantes, técnicos e tomadores de decisão de
todas as áreas envolvidas nas discussões sobre modernização e melhoria estética da infraestrutura urbana.
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Reﬂexões conceituais e metodológicas no setor de distribuição de energia elétrica.Um dos
principais desaﬁos da regulação de monopólios naturais é a criação de mecanismos que
assegurem a prestação de um serviço com qualidade compatível com as demandas e
necessidades dos usuários. Regularidade, segurança e eﬁciência são alguns dos requisitos
básicos no fornecimento de energia elétrica, os quais demandam investimentos em recursos
humanos e tecnologias compatíveis com os níveis de qualidade impostos pelo regulador e
esperados ou exigidos pelos consumidores. Além desses requisitos técnicos, é de fundamental
importância a modicidade tarifária, para assegurar que a prestação do serviço seja feita não
apenas com qualidade, mas também com a menor tarifa possível. Esse equilíbrio entre
requisitos ou padrões técnicos de qualidade e sinalização econômica adequadarequer
mecanismos regulatórios que assegurem a justa remuneração dos investimentos realizados e
estimulem a busca permanente por melhorias na qualidade do fornecimento e ganhos de
produtividade na prestação do serviço. E um dos principais mecanismos regulatórios utilizados
pela ANEEL para assegurar esse equilíbrio é o processo de revisão tarifária periódica das
distribuidoras de energia elétrica, cuja metodologia requer, entre outros requisitos,
embasamento teórico e conhecimento técnico sobre o assunto. Com vários capítulos destinados
à investigação dos processos de revisão tarifária das empresas de distribuição de energia elétrica
no Brasil, incluindo vasto referencial teórico e abordagem da experiência internacional sobre o
assunto, este livro é mais uma contribuição efetiva do Programa de P&D regulado pela ANEEL
ao aprimoramento dos mecanismos de regulação técnica e econômica no setor elétrico
brasileiro. Além de fomentar o debate e a reﬂexão sobre um tema de grande relevância para o
setor, traz subsídios importantes para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária
periódica das distribuidoras de energia elétrica.
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O setor elétrico brasileiro, a exemplo do que ocorreu em vários outros países, passou por
transformações e reformas institucionais importantes nas últimas duas décadas. De um modelo
estatal e fortemente regulado, passou a ser mais dirigido pela ótica de mercado, com estímulos à
concorrência em segmentos como a geração e a comercialização. A evolução tecnológica no
setor de telecomunicações e sua aproximação com o de energia elétrica, notadamente no
segmento de distribuição, têm sinalizado mudanças substanciais nesse quadro, com a
expectativa real e imediata de inovações radicais na forma de interação com o usuário ﬁnal, que
passa a ter papel ativo e preponderante nesse processo, podendo, inclusive, gerar sua própria
energia, gerir melhor o seu uso, seja em sua residência ou unidade consumidora. Poderá, ainda,
demandar novos serviços ao fornecedor de energia elétrica e a integração de serviços de
utilidade pública, como internet, telefone, gás e água.Essa transição para o novo modelo de
distribuição de energia elétrica, que se convencionou chamar de Redes Elétricas Inteligentes no
Brasil, é inevitável e altamente desejável. Por outro lado, a implantação bem-sucedida desse
modelo requer providências importantes dos responsáveis pela formulação de políticas
públicas e pela regulação do setor, bem como das empresas de energia elétrica e seus
fornecedores de tecnologia. Daí a importância de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), incluindo projetos pilotos, demonstrativos e experimentais, como tem sido feito por
várias empresas de distribuição...
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Incentivado pelo Instituto ABRADEE da Energia (iABRADEE) e pela Associação de
Empresas Proprietárias de Infraestrutura e de Sistemas Privados de Telecomunicações
(APTEL), este livro constitui o segundo de dois volumes que versam sobre Projeto Estratégico
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
sobre Redes Inteligentes (RI)O livro é uma pesquisa minuciosa da evolução do conceito das
redes inteligentes de energia (do inglês smart grids) que começou a ser formatado a partir do
início da década de 2000 e, desde então, tornou-se um dos temas mais discutidos no setor
elétrico mundial. Por se tratar de um conceito, e não de um produto, sua motivação,
interpretação, abrangência e desaﬁos são diferenciados entre os países, regiões do Brasil, entre
concessionárias, ou mesmo, entre regiões de uma mesma área de concessão. Nele são destaca o
papel dos principais agentes do setor: Ministério de Minas e Energia, Ministérios da Ciência,
Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das
Comunicações e da Fazenda, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), a ﬁnanciadora
de estudos e projetos (FINEP) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), bem como das Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que têm o relevante papel de deﬁnir as bases
regulatórias adequadas ao desenvolvimento da indústria...
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As indústrias de rede têm características especíﬁcas que levantam problemas de gestão e de
investimento muito peculiares. É por demais reconhecido que um sistema ﬁável de
fornecimento de energia elétrica é de máxima importância para o funcionamento e crescimento
da economia e da sociedade. Contudo, é também conhecida a complexidade crescente no
desenho e na operação das redes elétricas. À incerteza ligada ao crescimento da procura e às
alterações do seu perﬁl acresce a que decorre da tendência global para a geração descentralizada.A distribuição de energia elétrica está no cerne de toda esta problemática. É neste segmento
da cadeia de valor da eletricidade que tem incidido, nos últimos anos, uma autêntica revolução
tecnológica, de regulação e de governança. As redes de distribuição não são mais os elementos
passivos do sistema elétrico. À medida que crescem os incentivos à geração low carbon e à
geração renovável distribuída, tal como acontece com a participação da Demanda na gestão do
sistema, o papel das redes de distribuição se torna cada vez mais fundamental na cadeia de valor
da eletricidade.A obra que agora se completa permite uma visão rigorosa, simultaneamente
detalhada e abrangente, dos problemas atuais e dos grandes desaﬁos que se colocam ao setor da
distribuição de energia elétrica no Brasil. Constitui, por isso, uma peça essencial para o debate e
a construção do novo quadro regulatório.

