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EMENTA

Visão global do planejamento energético: o sistema energético e o contexto em que ele se
insere. Modelo de planejamento energético convencional: Os objetivos gerais e específicos
do  plano  energético.  As  abordagens  do  planejamento  energético.  As  informações
requeridas no processo de planejamento. O processo de análise (análise econômica, análise
da demanda de energia., avaliação de recursos energéticos., avaliação de tecnologias de
suprimento  energético,  balanço  oferta/demanda  de  energia  e  impactos  ambientais).  A
apresentação de resultados. A preparação do plano. Insuficiências do enfoque analítico,
economicista,  tecnocrático  e  retrospectivo  do  modelo  de  planejamento  convencional.
Planejamento da expansão do setor elétrico como parte do planejamento global do sistema
energético:  Princípios  da  previsão  de  necessidades  de  energia  elétrica.  Técnicas  de
previsão  alternativas:  séries  temporais,  modelos  econométricos,  modelos  de  uso  final,
outros modelos. Previsão da curva de duração de carga. Planejamento energético integrado
(estratégico) de uma nação: objetivando uma melhor qualidade de vida da população, a
autodeterminação nacional e a sustentabilidade a longo prazo. Avaliação comparativa de
diferentes  fontes  de  geração  de  energia  elétrica:  modelo  de  avaliação  de  cadeias
energéticas, modelo de avaliação de ciclos de vida. Visão geral de aplicações da Segunda
Lei  da  Termodinâmica  (conceito  de  exergia  e  análise  exergética)  ao  planejamento
energético. Visão geral de metodologias de previsão do futuro: lei logística e outras.
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