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O setor de energia no Brasil passou nas últimas décadas, mais precisamente a 

partir dos anos 80, por duas importantes transformações estruturais. A primeira 

derivou da crise mundial do petróleo, função de dois choques de preços estabelecidos 

pelos principais países exportadores organizados na OPEP', na qual o governo 

brasileiro buscou a menor dependência de importação de petróleo através de pesados 

investimentos em sua produção nacional e na expansão do parque hidrelétrico. A 

segunda ocorre desde a década de 90 no setor elétrico, com uma reforma profunda 

deste via privatizações das empresas concessionárias de geração e de distribuição e 

criação de um mercado atacadista de energia elétrica, com reflexos imediatos no setor 

de petróleo, e num primeiro momento na indústria de gás natural. As duas 

transformações estão fortemente relacionadas, e um elemento de ligação é a 

termogeração de eletricidade via gás natural. A co-geração a gás natural faz parte 

desse cenário, mas de uma forma um pouco mais complexa. 

O modelo formado pela geração predominantemente hidrelétrica, que dificulta 

sob diversos aspectos a inserção da termogeração e da co-geração a gás natural no 

Brasil, tem origem, portanto, em políticas energéticas traçadas em função da crise do 

petróleo da década de 80 (os choques foram na década de 70) e a posição do Brasil 

naquele contexto. A política de minimização da dependência energética externa levou 

ao desenvolvimento da bacia de Campos, cujos campos explorados produzem 

petróleo e grande quantidade de gás natural, ao mesmo tempo em que aproveitou a 

oferta de recursos financeiros externos, fruto dos aumentos dos preços do petróleo no 

mercado, para investir na rápida expansão do parque de geração hidroelétnca, 

associada a uma ampliação do mercado consumidor de eletricidade pelos incentivos a 

eletrotermia e outras aplicações. 

O estágio em que se encontra a cada momento o sistema de suprimento 

energético, da geração ao consumo passando pelo transporte e sua logística, é função 

da forma com que as forças de mercado e as políticas públicas se desenvolvem e 

interagem, em certos momentos em complementação e em outros, em conflito. 

Dois dados se destacam logo: a termogeração em grande escala (UTE's) e a co- 

geração em menor escala, a primeira como redutora do risco hidrológico associado ao 

atual parque gerador predominantemente hidrelétrico, a segunda como viabilizadora 

da auto-produção de energia elétrica. 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
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É preciso também distinguir Geração Distribuída, Auto-produção, Produção 

lndependente, Co-produção e Co-geração. 

Geração Disftibuída é uma fonfe de geração de elefticidade conecfada 

dírefamenfe na rede de disftibuição ou no local do próptio consumidor (COBAS,2001). 

Auto-produção e Produção Independente são definidas na legislação, em que o 

auto-produtor e o produtor independente são "pessoa jurídica ou empresas reunidas 

em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétricaJJ, 

sendo no primeiro caso "destinada ao seu uso exclusivo" e no segundo "destinada ao 

comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e r i~co" .~  

Co-produção, menos utilizado, significa a produção cooperativa entre um 

consumidor, com excedente de auto-produção, e a concessionária de distribuição 

local. 

Finalmente, co-geração é a geração combinada de energia elétrica (ou 

mecânica) e energia térmica a partir de uma mesma fonte, em geral um combustível. 

Apesar de procurar manter uma visão macro da questão energética, essa 

dissertação focaliza o consumidor de energia nos contextos da indústria de gás natural 

e do setor elétrico, avaliando suas possibilidades de aproveitar o crescimento da 

primeira e a crise do segundo para ter um serviço melhor no seu suprimento 

energétics, na medida em que adquire uma razoável autonomia, reduz custos ou 

prejuízos devidos a interrupções de fornecimento entre outras vantagens. Ao mesmo 

tempo, essa decisão individual, ao tornar-se generalizada, provocaria uma rápida 

pressão de expansão no setor de gás natural, deslocando os supridores tradicionais 

de energia elétrica. 

Assim, esta tese procura mostrar como a configuração atual do setor elétrico, 

fruto de processo evolutivo com características marcantes e ímpares, e o setor de gás 

natural, em sua fase de maturação na maior parte do país, impactam e são 

impactados pela co-geração de energia. Esses impactos se traduzem em dificuldades 

para a implantação da co-geração a gás natural no Brasil, e de certa forma para a 

própria expansão desta indústria. Em resumo, as perguntas que se pretende ter 

respondidas no trabalho são: 

O que efetivamente está impedindo a disseminação da co-geração de 

energia a gás natural no Brasil? 

O que poderia ser feito para superar as dificuldades identificadas? 

Decreto (MME) 2003, de 10 de setembro de 1996. 



Será enfocada principalmente a co-geração a gás natural, apesar de não se 

deixar de citar outras tecnologias conhecidas para se ter uma visão abrangente do 

assunto. 

A abordagem adotada foi apresentar primeiramente os três principais campos 

que formam o pano de fundo conceitual e de conhecimento da tese: a Indústria do Gás 

Natural no Brasil (cap. II), Algumas Informações sobre o Setor Elétrico Brasileiro (cap. 

III) e Co-geração a Gás Natural (IV). Em seguida são analisados os impactos e 

relações observadas entre elas atualmente no Brasil (cap. V). E finalmente, na 

conclusão (cap. VI), buscou-se resumir algumas sugestões a serem consideradas na 

formulação do planejamento energético brasileiro, de modo a permitir a condugão 

adequada do desenvolvimento da co-geração a gás natural no país. 



li) A INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL 

O assunto gás natural é de extrema complexidade, e não está no escopo desse 

trabalho uma abordagem profunda e abrangente sobre ele. Deu-se preferência aos 

aspectos julgados básicos para se atender aos objetivos da tese. 

Para facilitar o entendimento dos impactos que a auto-produção por co-geração 

a gás natural tem no respectivo setor, no Brasil, é preciso conhecer as principais 

características desse gás como combustível, a evolução do setor nos últimos anos, 

sua situação atual, suas perspectivas para o futuro, e, finalmente, sua precificação. 

1)Características do gás natural 

Alguns atributos do gás natural precisam ser apresentados para se chegar ao 

entendimento do argumento central desta dissertação. Os aspectos técnicos e de 

interesse logístico são básicos para chegarmos ao principal fator para a auto- 

produção: o preço. 

1 .I) Características físicas e químicas 

O componente príncípal do gás natural é o metano (CH4), e dependendo do local 

em que é produzido, o percentual deste hidrocarboneto pode variar, bem como o seu 

poder calorífico. A tabela I abaixo mostra dados de composições do gás natural 

produzido em diversos pontos do país. 

tabela I Características de alguns gases naturais (% vol.) 
I Componentes 

Metano (C,) 

I Etano (C2) 

Propano (C4 

Butano e superiores (C4) 

H 8  

c'& 
N2 

Densidade (ar = I )  

Poder calorífico superior (kcallm3) 

Fonte: Gaspetro-2001 

Bacia de Campos 

89,44 

6'70 

2,26 

046 

traços 

0,34 

0,80 

0,623 

9.608 

Guamaré 

83,48 

11 ,O0 

0,41 

O 

traços 

'I ,95 

3,16 

0,644 

9.207 

Bahia 

88,56 

9,17 

0,42 

O 

traços 

0,65 

1,20 

0,615 

9.375 

Bolívia 

90,74 

6,OO 

1,21 

0,02 

traços 

0,52 

1,45 

0,607 

9.264 



Possui combustão completa, facilidade de emprego e domínio das velocidades e 

das pressões ligadas a seu estado gasoso (MARTIN,1992). Na pressão atmosférica 

ele se liquefaz a aproximadamente - 160°C. 

As especificações do gás para consumo são ditadas pela Portaria N ~ I ,  de 15 

de abril de 1998, emitida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que agrupou o gás 

natural em três famílias, segundo a faixa de poder calorífico. O gás comercializado no 

Brasil enquadra-se predominantemente no grupo M (médio), cujas especificações são 

mostradas na tabela 2 a seguir: 

tabela 2 Especificações do gás natural 

Especificações do gás natural ANP - Portaria n" 41- 15/4/1998 - Grupo M (Médio) 

Características I Unidade ( Valores 

Poder calorífico superior (PCS) 

Densidade relativa ao ar 

I I 

Teor máximo de oxigênio (O2) I %volume 1 03 

Teor máximo de gás sulfídrico (HiS) 

Teor máximo de enxofre (H2S e enxofre mercaptídico) 

Teor máximo de dióxido de carbono @Oz) 

Teor máximo de inettes 

kcaUm5 

A referência para cálculo de tarifas e consumos é 8500 kcal/m3 para o PCI 

(poder calorífíco inferior) e 9400 kcal/m3 para o PCS (poder calorífico superior). O PCI 

é utilizado no cálculo da produção de energia útil na combustão e o PCS é o valor de 

referência para os contratos de comercialização. 

O gás natural tem, por unidade de massa, um poder calorífico equivalente ao do 

óleo combustível. Como sua massa específica é aproximadamente mil vezes menor 

do que a do óleo, um metro cúbico de gás natural equivale aproximadamente a um 

litro de óleo, conforme pode ser visto na tabela 3 a seguir: 

8.800 a 10.200 

0,55 a 0,69 

mg/m3 

mglm3 

Oh volume 

% volume 

I I 

20 

80 

2 

4 

-45 Ponto máximo de orvalho de água, 1 atm 

fonte: ANP - 2000 
"C 



tabela 3 Equivalência entre fontes energéticas e o Gás Natural (I atm, 20°C) 
FONTES 
ENERGÉTICAS 
Oleo Cru 

1.2)Formas de produção 

Lenha Catada 

Lenha Comercial 

Óleo Diesel 

Óleo combustível 

Gasolina 

GLP 

Na fta 

Carvão Vegetal 

Aicool Hidratado 

Metanol 

É preciso classificar o gás natural em dois tipos, em função da forma em que é 

produzido: o associado e o n&o associado. O primeiro tem sua produção "associada" a 

produção de petróleo, pois é o gás que sai de poços com predominância do óleo. O 

segundo é produzido em poços com pouco petróleo. A distin@o entre os dois é 

fundamental (MARCUSS0,1998). A figura I abaixo ilustra essa explicação. 

Volume Eauivalente de Gás I m j  
m3 de Fonte deslocada 

1002 

1 GÁS ASSOCIADO GÁS NÃO ASSOCIADO 

Volume Eauivalente de Gás (m3) 
t de Fonte Deslocada 

1160 

fonte: Petrobras-1999 

1 05 

1 37 

974 

1 087 

886 

690 

845 

181 

572 

459 

RESERVATORIO 
PRODUTOR DE GAS 

351 

351 

1144 

1073 

1194 

1250 

1204 

723 

707 

577 

fonte: CONPET e PETROBRAS -2002 

Figura I Tipos de Gás Natural 



O gás associado se apresenta como subproduto da produção de petróleo. Uma 

parte dele é re-injetada no poço para forçar a saída de mais petróleo, e o restante, se 

não for aproveitado, é queimado em tocha. Além disso, sua composição tem a 

presença de hidrocarbonetos menos leves (C5")3 que não podem permanecer na 

corrente que será entregue ao consumidor. Por isso, é necessário investir em plantas 

de separação que se pagam pelo aproveitamento desses componentes menos leves 

na produção de derivados nobres, como gasolina e GLP. A tabela 4 abaixo mostra a 

capacidade de processamento de gás natural (associado) no país: 

tabela 4 Capacidade de processamento de gás associado 

UPGP 
UPGP 
UPGP 
UPGP 
UPGP 
UPGP 
URGF 
UPCC 
UPGP 
.UPGP 
UPGP 
UPGP 
UGN- 
TOTP 

Em operação 

-Candeias 
-Catu 
-LUBNOR 
-La~oa Parda 
REDUC I 
REDUC I1  

I-Cabiúnas 
N-Cabiúnas 
-Cabiúnas 
-Guamaré 
-Atalaia 
-Carmópolis 

mil m3/dia 
UPGN-Urucu , AM . 6600 

( Em construção I (mil m31dia ( 

IPBC 
L 

mil m3/dia 
Em construção 12.800 

Em operação 28.1 12 

UPGN-Guamaré II 

TOTAL 

SP 
Capacidade 

28111 5 I 
total 40.912 

RN 

fonte:ANP - setembro de 2000 (atualizada para 2002 pela Petrobras) 

2000 

12800 

O gás não associado pode, em geral, ser fornecido diretamente, por atender aos 

requisitos técnicos, com a vantagem de ter sua produção determinada pelo consumo, 

sem o inconveniente da queima do excedente não demandado. Por outro lado seu 

custo de produção é mais alto do que o do gás associado, pois todo o investimento 

está voltado para o gás, ao contrário do associado, no qual o investimento se destina 

principalmente a produção de petróleo. A tabela 5 a seguir exemplifica a composição 

de gás associado, não associado e processado. Pode-se notar a menor participação 

volumétrica do metano no gás associado, devido a presença dos demais 

hidrocarbonetos. 

Hidrocarbonetos cem cinco átomos de carbono ou mais. 

7 



tabela 5 Exemplos de composições de gases naturais associado e não associado 

I 

fonte: CONPET e PETROBRAS-2001 

ELEMENTOS 

METANO 

ETANO 

PROPANO 

I-BUTANO 

N-BUTANO 

I-PENTANO 

N-PENTANO 

HEXANO 

HEPTANO E SUPERIORES 

NITROGENIO 

DIOXIDO DE CARBONO 

TOTAL 

DENSIDADE 

RIQUEZA (% MOL ~ 3 + )  

PODER ~ ~ ~ . l N ~ . ( k c a l / m ~ )  

PODER C~L.~UP.(kcal/rn') 

(% em volume) 

ASSOCIADO 

81,57 

9,17 

5,13 

0,94 

IA5 

0,26 

0,30 

0,15 

0,12 

0,52 

0,39 

1 O0 

0,71 

8,35 

9.91 6 

10.941 

1.3) Formas de transporte e armazenamento 

O que caracteriza a menor ou a maior inserção do gás natural na matriz 

energética de um determinado país é a facilidade de acesso ao seu suprimento 

(ABREU e MARTINEZ, 1999). 

Outro aspecto físico de importância para a comercializaçáo do gás natural é o 

seu estado para transporte. Naturalmente gasoso, pode ser armazenado em 

reservatórios subterrâneos para atender modulações de demanda (MARPIN,1992). 

Não se faz necessário (salvo no caso em que se justifica alimentação dual) o 

armazenamento do combustível pelo usuário, já que, normalmente, a estocagem do 

gás natural é responsabilidade do fornecedor (ABREU e MARTINEZ,1999). 

Devido ao custo menor, as trocas por gasodutos sáo muito mais importantes do 

que as trocas sob a forma de GNL (Gás Natural Liquefeito). É a dimensão do mercado 

que justifica a decisão estratégica de construir um gasoduto cujo custo pode ser 

considerável. O custo do duto é de 15 a 25 dolares por metropo14, atualmente (ABREU 

e MARTINEZ,1999). 

Unidade de medida utilizada em tubulaçoes que representa o produto de 1 metro linear por I polegada 
de diâmetro nominal. 



O transporte de GNL, a -160' Celsius, em navios criogênicos, só costuma ser 

econômico para grandes volumes e distâncias. O custo total envolvendo liquefa@o, 

transporte e revaporização toma essa atraente solução viável apenas para vazões na 

ordem de 5 a 6 milhões de metros cúbicos por dia. 

Apesar do maior custo do transporte do gás natural sob a forma de GNL, ele 

prevalece onde não há outra alternativa como nas transferências do Sudeste da Ásia e 

da Austrália para o Japão, ou onde não havia alternativa na época em que os sistemas 

foram implantados (da Argélia para a França e Espanha) (ABREU e MARTINEZ11999). 

Sem dúvida, a cadeia de gás natural liquefeito é mais onerosa, mas é a única 

técnica disponível para os transportes marítimos longos. Em qualquer caso, seja por 

dutos seja liquefeito, as economias de escala são essenciais (MARTIN,1992). 

O transporte sob a forma de compostos derivados é muitas vezes mais 

econômico. Os compostos são produzidos nos locais de extração do gás e 

transportados no estado líquido ou sólido. Por exemplo: metanol, fertilizantes 

nitrogenados e tecnologia GTL (Gas To Líquids) gerando gasolina, querosene e diesel 

(viável hoje só com o petróleo acima de 25 dólares por barril) (ABREU e 

MARTINEZ, 19%). 

Finalmente o gás natural pode ser comprimido, normalmente até cerca de 200 

kg/cm2, e transportado em tanques cilíndricos, em pequena escala, numa forma de 

abastecer um mercado em implantação, até que o volume demandado justifique a 

construção de um gasoduto para a região atendida. A logística de transporte tem se 

mostrado mais dispendiosa que em gasodutos, e o custo só encontra justificativa 

econômica no fornecimento para consumidores que se disponham a pagar o preço 

obtido para o gás, como é o caso do mercado veicular. 

I -4)Características ambientais 

De um modo geral, entre os combustíveis fósseis, o gás natural é o combustível 

mais limpo, com grande vantagem sobre os derivados de petróleo, que por sua vez 

poluem menos na sua combustão que o carvão mineral, por unidade de energia 

fornecida (LA ROVERE, 2000). 

Seu principal concorrente no mercado industrial, o óleo combustível, produz, ao 

ser queimado, diversos poluentes ausentes no gás natural. Em 1988, na Grande São 

Paulo, a industria foi responsável por 51 % das emissões de particulados, 27% das de 

SOs, 18% das de hidrocarbonetos e 10% das de NOx (LA ROVERE, 2000). Quanto ao 

NOxl na queima de gás natural as emissões não são baixas, a menos que se utilize 

tecnologias especiais para sua redução (ver ao final deste tópico). O Brasil possui 



regulamentação5 que restringe o uso de óleo combustível em função do teor de 

enxofre, limitado a 1% em massa nas maiores regiões metropolitanas e a 2,5% em 

massa no restante do país, o que abre espaço para substituição por gás natural que 

apresenta apenas traços desse componente (veja tabela 1). 

Até mesmo a emissão de dióxido de carbono, prejudicial para o efeito estufa, é 

bem menor na queima do gás natural, pela sua menor relação carbono/hidrogênio, 

que por sua vez lhe confere maior poder calorífico, com menor emissão de C02 para a 

mesma energia produzida. A substituição de óleo combustível A I  por gás natural no 

distrito industrial de Juiz de Fora causou uma redução estimada de 23,1% nas 

emissões de dióxido de carbono, e de 100% das emissões de dióxido de enxofre e de 

material particulado (DELGADO, 1999). 

O gás natural queima em sua fofalidade, não deixando resíduo sólido, o que o 

torna uma energia bem menos poluente e sem maiores ríscos na sua utilização (LA 

ROVERE, 2000). 

Além disso o gás natural é mais seguro na medida em que no caso de 

vazamento ele tende a subir na atmosfera, por ser mais leve do que o ar, evitando 

acumulações e possíveis explosões. Essa característica é positiva do ponto de vista 

da segurança local, mas é negativa quanto ao aspecto global, pois o metano 

acumulado nas altas camadas da atmosfera, da mesma forma que o dióxido de 

carbono, ajuda a reter o calor irradiado pela Terra aumentando o efeito estufa. 

Na geração de energia através de turbinas (e motores), a alta temperatura de 

combustão do gás favorece a produção de óxidos de nitrogênio (NO,), um poluente 

que contribui para a formação de chuva ácida. Porém, há tecnologia disponível que 

minimiza essa emissão pela injeção de fluidos que reduzem a temperatura de 

combustão, tais como água, vapor ou DLN (Dry Low  NO,).^ 

2)Evolução do setor de gás natural 

Q aproveitamento em maior escala do gás natural passou a ocorrer nos Estados 

Unidos na década de 1920 (ABREU e MARTINEZ,1999). 

No Brasil, a partir da década de 50 e até o final da de 70, o gás natural evoluiu 

de mero mecanismo de aumento da produção de petróleo nos poços via re-injeção 

Portaria ANP (Agência Nacional de Petróleo) 8011999 
DAVIS, L. 6.: "Dfy Low NO, Combustion Systems for GE Heavy-Dufy Gas Turbines", GE Power Systems 

Schenectady, NY 



para um insumo como matéria-prima da indústria petroquímica e de fertilizantes pelo 

seu valor estratégico (na agricultura) ou econômico (substituição de importação de 

produtos de alto valor agregado), enquanto que como combustível industrial passou a 

deslocar o óleo combustível, que tem baixo valor no mercado internacional. 

Nesta fase, o baixo preço do petróleo não motivou investimentos em sua 

produção, havendo preferência pela construção de refinarias visando auto-suficiência 

em derivados como gasolina, diesel e óleo combustível, que sustentaram o rápido 

progresso industrial e os transportes. A energia elétrica, com crescente pressão de 

demanda causada por esse progresso, foi sendo atendida por uma oferta de 

hidroeletricidade devido a abundância natural do país (PEREIRA, 1998). 

Com a crise do petróleo na década de 70, a política energética foi reformulada 

visando atenuar, basicamente, o desequilíbrio das contas externas, causado pelo 

aumento substancial dos preços do petróleo no mercado internacional e pela 

excessiva dependência de importação deste produto para o atendimento do consumo 

interno. O desenvolvimento de novos campos de produção, principalmente na 

plataforma continental (off shore) da região de Campos dos Goitacazes no Estado do 

Rio de Janeiro, propiciou, entre outros fatores, uma gradual abertura para o uso do 

gás natural no país. 

O gás natural começou então, timidamente, a despontar no Brasil, como 

combustível, na década de l980, em face do desenvolvimento da exploração da Bacia 

de Campos. Até então, o gás natural participava da matriz energética apenas no 

Nordeste, utilizado como insumo industrial em algumas plantas de fertilizantes 

nitrogenados, como combustível da Refinaria Landulfo Alves e do Pólo Petroquímico 

de Camaçari e em algumas poucas indústrias (ABREU e MARTINEZ,1999). 

Com o advento da Bacia de Campos, cuja produção de gás natural 

preponderante é do tipo associado, a oferta deste insumo na região Sudeste cresceu 

muito acima da capacidade de seu aproveitamento, seja por falta de mercado maduro 

seja por falta de dutos para escoamento. Na realidade, o mercado viabiliza o duto e 

vice-versa. Acresce-se a isso o fato de que o custo de produção do gás associado é 

baixo, pois se trata de mais um produto obtido da exploração e do processamento do 

petróleo. 

Houve um razoável crescimento do mercado de gás natural na década de 80, 

indo de 2,4 milhões de m3/dia em 1982 para 6,7 milhões de m3/dia em 1987 fora o 

consumo da Petrobras (PEREIRA11998), basicamente na indústria. Nessa fase o 

suprimento de gás natural ao mercado, crescente mas ainda incipiente, era realizado 

pela Petrobras, empresa executora do monopólio da União em toda a cadeia do setor 

petróleo no Brasil. Os custos de produção e de transporte foram crescentes, pela 



entrada de gás não associado no mix, cujo custo não é mais marginal como o do gás 

associado, e pelos investimentos demandados para atender consumidores pequenos 

a longas distancias (PEREIRA, 1998). 

A década de 90, quanto a indústria de gás natural no Brasil, foi marcada pela 

aplicação da Constituição de 1988 (capítulo III, artigo 25, parágrafo 29, segundo a 

qual "cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessBo a empresa 

estatal7, com exclusividade a distribuição e os serviços locais de gás canalizado". 

Desde então diversas empresas foram criadas, com participação da Petrobras através 

do seu braço distribuidor, a Petrobras Distribuidora S.A., que entrou com seus ativos já 

existentes na forma de redes de distribuição. Hoje essas participações pertencem a 

Petrobras, e não mais a sua distribuidora. 

Esse último aspecto é fundamental para compreender a complexidade inerente 

hoje a formação do preço do gás natural na ponta de venda, particularmente junto ao 

co-gerador de energia, objeto deste trabalho. 

2.2)Situaçao atual 

Em 2001 o gás natural esteve em 3Vugar no balanço energético mundial, 

representando cerca de 23,7% consumo primário, quando foram consumidos 2405 

Gm3 e produzidos 2218 Gm3. 

As maiores ocorrências de gás no mundo são de gás não associado ao petróleo. 

Em termos mundiais, a oferta de gás natural é ampla, crescente e tem uma dispersão 

geográfica muito maior do que o petróleo, cujas reservas se concentram fortemente no 

Oriente Médio (ABREU e MARTINEZ, 1999). 

As reservas mundiais mostram que esse recurso é abundante e repartido com 

menos desigualdade do que o petróleo. A tabela 6 a seguir mostra o dados de 

reservas provadas ao final de 2001. 

Em 1995, por Medida Provisória, cai esse termo "estatal", permitindo a privatitação da COMGÁS e da 
CEG, distribuidoras de São Paulo e Rio de Janeiro (capitais e arredores), respectivamente, que s i o  
empresas constituidas há mais de cem anos (bem anteriores ao marco regulatório citado no texto) 
BPEREIRA,I 998). 

Fonte: BP - Statistical Review of World Energy, junl2002; segundo a mesma fonte, a produção se 
apresenta menor do que o consumo em virtude da estocagem, das plantas de liquefação, além de 
inevitáveis disparidades em definições, medições e conversões de suprimentos de gás e dados de 
demandas. 



Tabela 6 Reservas provadas de gás natural e petróleo no mundo 
Reservas provadas (% em relação ao total mundial) 

América do Norte 

Américas do Sul e Central 

Europa 

Ex-URSS 

Oriente Médio 

Gás natural (5476,7 TmJ) 

4,9 

I I 

I I I 

Fonte: BP - Amoco - Statisfical Review of World Energy - 2002 

Petróleo (1050 bilhões de barris) 

6 1  

4 6  

3,1 

36,2 

36,l 

I I 

Já o consumo está concentrado em algumas regiões, conforme pode ser visto na 

tabela 7 a seguir: 30% na América do Norte, 22,8% na ex-URSS, 19,5% na Europa e 

12,7% na Ásia-~ceania. 

9,7 

1,8 

6 2  

65,3 

7,3 Africa 7 2  

4 2  Ásia (Pacífico) 7,9 

Tabela 7 Consumo de gás natural em 2001 

em bilhões de mJ 

América do Norte 

Américas do Sul e Central 

% 

Europa 

Ex-URSS 

As trocas por meio de gasoduto entre países limítrofes é dominante, como entre 

Canadá e Estados Unidos, ou Holanda e Alemanha/França, porém as transferências 

de gás natural por gasodutos submarinos do Mar do Norte (Noruega) para a Alemanha 

e França já atingem valores importantes, apesar do custo de implanta~ão. Essa é uma 

limitação no mercado de gás natural, quando comparado com o do petróleo que, por 

ser naturalmente líquido, é facilmente transportado por navios em todas as partes do 

globo. 

Na tabela 8 abaixo o Japão se destaca como maior importador de gás natural 

na forma de GNL em 2001, quando importou 74 bilhões de myde 143 bilhões m3 no 

mundo) a maior parte da Indonésia e da Malásia. Foi seguido da Coréia do Sul com 

21,8 bilhões de m3 e da França com 10,46 bilhões de m3. 

722,5 

97,O 

Oriente Médio 

África 

Ásia (Pacífico) 

30,O 

4 0  

470,l 

548,5 

19,5 

22,8 

Fonte: BP - Amoco - Sfafisfícal Review of World Energy - 2002 

201,5 

60,2 

305,l 

8,4 

2 3  

12,7 



tabela 8 Comercialização de gás natural liquefeito no mundo em 2001 

Biiiion d1 from 

Fonte: BP Amoco - Stafisfical Review of Worid Energy - 2002 

Uma utilização do gás natural que vem assumindo crescente importância no 

mundo inteiro é a geração de energia elétrica em grandes usinas próximas aos 

maiores centros de consumo. Essa alternativa complementa os sistemas existentes 

(hidrelétricas ou usinas nucleares), com riscos de cortes de fornecimento da energia 

elétrica bem menores ou riscos ambientais compatíveis com a sua localização junto as 

metrópoles. 

2.2.2)Oferta no Brasil 

A oferta no Brasil se dá através da produção nos campos de petróleo 

(associado), nos de gás (não associado) e na importação. 

A produção nacional foi de 54 milhões m3/d em julho de 2001, sendo que 

aproximadamente 22 milhões m3/d foram comercializados através das distribuidoras 

estaduais (revista Brasil Energia de nov 2001) e o restante foi consumido na própria 

Petrobras, re-injetado nos poços de petróleo ou então acabou queimado em tochas. 

A tabela 9 a seguir mostra as reservas de gás natural no Brasil por Estado da 

federação, e se observa uma proporção de cerca de 70% para o gás associado. 



tabela 9 Reservas brasileiras de gás natural (em bilhões de m3) 

Quanto a importação, há um contrato firmado entre a Petrobras e a YPFB 

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) de fornecimento de gás natural para 

entrega ao mercado brasileiro, com duração de 20 anos, que considera até 30 milhões 

m3/dia (depois de aditamentos negociados nos últimos anos). A tabela 10 a seguir 

mostra a evolução prevista no contrato até 2006, no momento da assinatura. 

Tabela 10 Evoluçã0 prevista no contrato do Gasbol até 2006 (em milhões de m3idia) 

TOTAIS 

8,83 

44,89 

46,11 

1,30 

7,96 

0,50 

104,66 

23,69 

4,94 

6,31 

249,19 

Fonte: Petrobras - 2000 

GAS NÃO ASSOCIADO 

7,29 

16,12 

31,30 

0,OO 

6,67 

0,OO 

1,19 

9,86 

4,94 

1,71 

79,08 

ALAGOAS 

AMAZONAS 

BAHIA 

CEARA 

ESP~RITO SANTO 

PARANA 

RIO DE JANEIRO 

RIO G. DO NORTE 

SÃO PAULO 

SERGIPE 

Totais 

I I I I I I I 

Fonte: ANP- 2007 

GÁS ASSOCIADO 

1,584 

28,77 

14,81 

1,30 

1,29 

0,50 

103,47 

13,83 

0,OO 

4,60 

170,ll 

Com a Argentina existe o contrato de gás para a termelétrica de Uruguaiana, da 

empresa americana AES, de 2,2 milhões de ms/d, outro contrato para levar 12 milhões 

de m3/d até Porto Alegre, desde Uruguaiana, e em projeto mais 15 milhões de m3/dia 

via Montevidéu. 

Adicionalmente, há a possibilidade de se importar GNL (Gás Natural Liquefeito) 

da África e do Caríbe para complementar a oferta, principalmente da região Nordeste. 

Nesse caso, as opções mais prováveis são a importa@o da África Ocidental , da 

Venezuela e de irinidad e Tobago (ABREU e MARTINEZ,1999). A Petrobras e a Shell 

estudam a implantaçáo, em parceria, de uma unidade de re-vaporização de 6 milhões 

de m3/d de GNL dessa importaçáo, no porto de Suape, em Pernambuco. 

Concessionária 2000 

4,600 

1,000 

1,800 

1,200 

150 

8,750 

Corngás 

Cornpagás 

SCGás 

Sulgás 

MSGás 

Total contratado 

SP 

PR 

SC 

RS 

MS 

2006 

8,100 

1,750 

2,200 

1,850 

6,200 

20,100 

2002 

5,760 

1,200 

1,900 

1,500 

2,850 

13,210 

2004 

6,930 

1,450 

2,050 

1,650 

6,050 

18,130 



2.2.3) Mercado brasileiro 

As vendas de gás natural no mercado nacional têm sua evolução mostrada no 

gráfico da figura 2 a seguir: 

vendas de gás das distribuidoras (nov 1996 a dez 2002) 

I meses I 

Fonte:GasNet - 2003 
Figura 2 vendas de gás natural no Brasil 

Conforme já apresentado, a Constituição Federal promulgada em 1988 

estabeleceu que passa a ser atribuição dos Estados a distribuição de gás natural 

canalizado, sendo ela um serviço público, em regime de monopólio, podendo ser 

concedido. Nessa ocasião apenas o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São 

Paulo possuíam companhias distribuidoras de gás: a CEG e a COMGÁS, 

respectivamente (PEREIRA,1998). De lá para cá, inúmeras empresas foram criadas, e 

algumas foram até totalmente privatizadas. A tabela I 1  a seguir mostra o volume de 

vendas registrado em abril de 2002, desagregado por empresa até então já operando. 



Tabela I I Volume de vendas em abril de 2002 por distribuidora de gás natural 

U F 

CE 

RN 

PB 

Atualmente jâ estão constituídas as empresas de distribuição dos Estados do 

Piauí, Goiás, Distrito Federal, Maranhão e Amazonas, apesar de ainda não possuírem 

suprimento. 

O mercado de gás natural (exceto como matéria-prima) pode ser classificado 

inicialmente em quatro grupos: grandes consumidores (indústria, centros comerciais, 

serviços como hotéis, hospitais, aeroportos etc.), pequenos consumidores 

(residenciais, pequeno comércio), automotivo e temelétricas. Este último foi 

destacado por ter características próprias que o distingue dos chamados grandes 

consumidores. 

0 s  consumidores industriais constituem um mercado em potencial, atendido hoje 

principalmente pelo óleo combustível. A menos de pressões de caráter ambiental, ou, 

como veremos mais tarde, havendo interesse em co-geraçáo, é muito difícil deslocar 

esse combustível, pois há excesso de oferta tanto no Brasil como no mundo. Em 2000, 

foram exportados 12 milhões de ~ E P '  de óleo combustível a US$25/barril e, em 2001, 

apesar do aumento significativo no volume transacionado (40 milhões de bEP), o valor 

médio foi de US$ 14lbarril (CBIE,2002). 

PE 

AL 

SE 

B A 

MG 

ES 

RJ 

RJ 

SP 

PR 

SC 

RS 

9 Barris equivalentes de petróleo. 

Empresas 

Cegas 

Potigás 

Pbgás 

Vendas em mil mJ/dia 

320,6 

21 0,3 

210,l 

Fonfe: Revista Brasil Energia n-59, de junho de 2002 

Copergás 

Algás 

Emsergás 

Bahiagás 

Gasmig 

BR Distribuidora 

CEG 

CEG Rio 

Corngás 

Compagas 

Scgás 

Sulgás 

Total 

763,4 

441,9 

179,3 

3084,2 

1395,3 

493,6 

961 ,I 

3399,7 

3105,5 

7750,O 

439,O 

765,l 

26.719,6 



Os demais grandes consumidores, do setor terciário, têm potencial de demanda 

basicamente associada a co-geração, na medida que sua vocação térmica está na 

produção de água gelada para refrigeração ambienta1 ou água quente para 

aquecimento, cocção, lavanderia etc. 

O mercado residencial só se desenvolveu até esse momento nas duas maiores 

metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro e São Paulo. Este mercado está começando a 

surgir em algumas outras capitais, mas em função do crescimento da rede de dutos, 

alavancado pelos grandes consumidores e pelo mercado de gás natural automotivo. 

O mercado automotivo está em forte expansão, principalmente em táxis, na 

capital do Estado do Rio de Janeiro, cidade que sempre mostrou grande afinidade com 

o gás. 

Finalmente tem-se as termelétricas, que são consumidores tão grandes a ponto 

de uma única usina de 460 MW, em ciclo combinado, demandar em tomo de 2 

milhões de m3/dia, que é a cerca de 10% das vendas (em m3/dia) realizadas por todas 

as distribuidoras do país em 2001. 

O ganho de escala advindos da expansão do transporte é fator central na 

ampliação da competitividade do gás. O nó górdio concentra-se justarnenfe no 

segmento de transpode, cujas malhas de gasodufos são insuficenfes para atender 

tanto a oferta quanto a demanda potencial (CBIE,2002). 

As distribuidoras estaduais mais recentes (excetuando-se portanto a CEG e a 

Comgás) estão na fase de implantação das suas redes de dutos. Essas redes exigem 

vultosos investimentos, que em geral só são feitos mediante a existência de contratos 

assinados com grandes consumidores, pois só desta maneira elas conseguem os 

financiamentos necessários para compra de dutos e equipamentos e a realização das 

obras, reduzindo seus riscos e podendo assim alcançar um preço competitivo em 

relação a seus concorrentes (ABREU e MARTINEZ, 1999). 

São os seguintes os principais gasodutos em operação (ou entrando brevemente 

em operação): 

rede levando gás da Bacia de Campos para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais, tendo como destinos as suas respectivas capitais; 

duto levando gás da Bacia de Santos para São Paulo (capital); 

gasoduto Bolívia-Brasil, entrando pelo Mato Grosso do Sul (Corumbá), passando 

pelos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, alcançando o Rio Grande 

do Sul na região da capital; 



rede de suprimento do Estado do Espírito Santo, levando o gás produzido no norte 

deste Estado (Lagoa Parda e outros campos) até a região da grande Vitória; 

Nordestão: assim chamado quando ligava os Estados do Rio Grande do Norte ao 

de Pernambuco passando pelo da Paraíba, hoje integrando um conjunto que vai 

de Salvador até Fortaleza; 

gasoduto levando gás da Bolívia desde a região de Paulínea-SP até Goiânia e 

Brasilia, passando pelo Triângulo Mineiro; 

ramal trazendo gás da Bolívia até a termelétrica da Enron em Cuiabá-MT; 

gasoduto Urucu-Coari, podendo levar gás futuramente para Manaus. 

Na figura 3 a seguir pode-se visualizar os principais sistemas mostrados na 

relaçBo acima: 
- - 

Fonte: Petrobras/Gas Nati.~raf-ZUUf 

figura 3 Mapa de gasodutos do Brasil e ligações com países vizinhos 

Estão mostradas as capacidades nominais dos gasodutos, não significando que 

os contratos cheguem necessariamente a esses valores. 

Além dos gasodutos citados acima, a Petrobras vai investir cerca de US$ I 

bilhão na construção de seis gasodutos no Nordeste e Sudeste. Planejados para 

atender a demanda de energia das novas usinas termelétricas e da área industrial, os 



dutos entram em operação a partir do primeiro semestre de 2003 e vão adicionar I ,6 

mil km a malha brasileira. Eles são os seguintes: 

Catu-Carmópolis (BA-SE) 

O Pilar-Robalo (AL-SE) 

Linhares-Vitória (E§) 

Campinas-Cubatão (SP) 

Campinas-Rio (SP-RJ) 

e São Carlos-Belo Horizonte (SP-MG) 

Está em fase de projeto e construção o gasoduto URUCU - PORTO VELHO, 

que suprirá uma termelétrica em Rondônía sendo parte da energia levada para o Acre. 

3) Precificação 

Conforme a atual Constituição Federal, de 1988, os Estados têm a competência 

de fixar os preços do gás natural dos clientes das companhias distribuidoras os quais 

são, tradicionalmente, calculados em cascata. Após uma análise dos volumes de gás 

natural industrial passível de consumo em seu Estado, a distribuidora verifica os seus 

custos e cria uma tabela de preGos que diminui com o aumento de consumo do cliente 

(PEREIRA,l998). O gás natural, ainda que não apresente sempre o menor preço para 

a energia contida, mantém sua posição competitiva, pois exige menor investimento 

nas instalações de queima e menores custos operacionais. 

O preço final do gás natural é determinado pela distribuidora de modo a garantir 

a sua competitividade com outras formas de energia disponíveis no seu Estado, o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda, a cobertura de custos na compra do produto do 

supridor, de custos de implantação e operação das redes, de custos de transporte do 

produto junto ao supridor (ou transportador), e finalmente, o atendimento ao Contrato 

de Concessão firmado com o Estado (PEREIRA,1998). 

Quando suas qualidades intrínsecas são insuficientes, ele é condenado a 

competição pelos preços. Esta característica está na origem da difusão do nef back 

como modo de formação dos preços (MARTIN, 1992). O preço do gás na boca do poço 

(well head) junto a região produtora, é determinado pelo seguinte método: o preço ao 

produtor é fixado a partir de um valor capaz de garantir a competitividade do gás junto 

ao usuário, diminuindo-se deste valor os custos, a remuneração e os impostos 

incidentes sobre as atividades de transporte e distribuição (ABREU e 

MARTlNEZ,1999). Esse método não é adotado, ainda, pelas distribuidoras do Brasil. 



Outro aspecto importante na fixação do preço do gás natural feita pela 

distribuidora é a obrigatoriedade de isonomia estabelecida pela concessão, com base 

em lei. Ou seja, consumidores com o mesmo volume mensal contratado, e em 

condições idênticas de consumo devem pagar a mesma tarifa, independentemente da 

aplicação do gás (térmica, co-geração ou geração de energia elétrica). Mesmo assim 

algumas distribuidoras conseguem estabelecer tabelas que contemplam tarifas 

diferentes para co-geração, levando em conta que um certo volume de gás ao preço 

do PPT'~, foi estabelecido pelo governo para esse uso. 

A tabela 12 a seguir mostra exemplo de preços praticados por uma distribuidora 

do Nordeste: 

tabela 12 Exemplo de tabela progressiva de tarifa de gás 

fonfe: PORTARIA PBGAS N0003/2002 

A tabela 13, a seguir, mostra a os preços do gás natural para as distribuidoras, com 

validade a partir de 01/01/2003, explicitando as parcelas de commodity e de 

transporte. 

'O Programa Prioritário de Termoelétricas 



tabela 13 Preços do gás natural nacional para as distribuidoras 

O& Natuási I Valate9 em REAL [R$ d ma) 

Distribuidora Preço da Tarifa de TOTAL 
Cornrnodity Transporte 

E&~SER& OZSeZ 0,4157@ 0,3049E 

BAHIAGAS o,zse2 o,olwri Ò,JC~~SD 

BR-ÉG 0.2882 0,D i ris0 0,3058D 

GEU ã p w  O , W T B ~  O , ~ O W ~  
CW-RIO 0,ZeiB 0,01783 0,30703 

QÁ8M1G 0,2B92 0,04029 6,32849 

GOSHIGAS õ,ZriS2 0,85413 0,32333 

1 
fonte: Pefrobras - fevereiro de 2003 

Já o preço para termelétricas é calculado levando em conta, hoje, o preço 

especial definido pela Petrobras (principal supridor nacional) por determinação do 

Governo Federal, seu acionista majoritário, visando viabilizar os investimentos em 

termogeração e o aumento da participação do gás natural na matriz energética. Esse 

preço foi fixado inicialmente em US$ 2,26 /MMBtu (setembro de 1999). Atualmente 

(2002) ele é de US$2,581/MMBtu. 



111) ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

O setor elétrico será abordado neste capítulo apenas nos aspectos que ajudem a 

compreender os impactos da auto-produção por co-geração a gás natural no sistema 

de suprimento de energia elétrica brasileiro. Essa análise se baseia em duas 

premissas: a auto-produção ainda é incipiente no mercado de eletricidade do Brasil e s 

processo de crescimento da participação do gás natural na matriz energética pode ser 

uma oportunidade para o seu desenvolvimento. 

Da mesma forma que no capitulo de gás natural, nos interessa agora focar o 

consumidor inserido no contexto do sistema de suprimento de energia elétrica nos 

principais pontos que norteiam suas decisões quanto a formas de atendimento as suas 

necessidades. Por isso nos restringimos a abordar neste capítulo apenas alguns 

fatores de influência nessas decisões, evitando uma longa dissertação sobre o setor 

eletrico que mostra, principalmente nos dias atuais, motivos suficientes para muitas 

discussões. 

I) Características do setor elétrico brasileiro 

O sistema elétrico brasileiro possui caractetísticas marcantes na sua estrutura, 

que em alguns aspectos o tornam único mundialmente. Em parte essas características 

peculiares não existiriam se tivesse sido outra a política adotada nas últimas décadas. 

Dentre elas podemos destacar: 

96% da capacidade de geração é de hidrselétricas" 

há usinas e represas de grande porte, com capacidade plurianual de 

armazenamentoI2 

geração distante dos centros de carga, bem como o potencial remanescente. 

Quanto aos consumidores, atualmente, mais de 90% da população brasileira tem 

acesso a eletricidade (DE OLIVEIRA, 2001) e 73% dos consumidores estão nos sub- 

sistemas Sul e Sudeste-Centro Oeste. 

A maior parte do potencial hidroelétrico remanescente está localizado em região de ecossistemas 
articularmente frágeis e de elevada biodiversidade, a Amazônia (LA ROVERE, 2000). 

L Quase 6 anos no sistema SEICO (sudestelcentro-oeste) 



O fato de as grandes bacias hidrográficas serem distantes dos centros de carga 

não evitou que elas fossem aproveitadas, pois a disponibilidade13 de recursos 

financeiros permitiu a construção das linhas de transmissão. 

Existem ainda 250 sistemas isolados, localizados nas regiões Norte e Centro- 

Oeste do país (3% da capacidade instalada e apenas 3% do consumo nacional). São 

atendidos basicamente por usinas termelétricas. Em 2001 a classe industrial foi 

responsável pela maior parcela do consumo (43,2%), seguida pela residencial (26%) e 

pela classe comercial (15,7%). As demais classes de consumo - rural, serviços 

públicos e outros - respondem por apenas 15,1% do mercado14. 

2) Gera~ão a Gás Natural 

Os cerca de 4% da capacidade instalada não hidrelétricos se devem, 

principalmente, a usinas térmicas a carvão, óleo combustível, óleo diesel, gás natural 

e nucleares. As usinas movidas a carvão mineral estão nos Sul do país, onde estão as 

maiores jazidas, apesar de que o carvão nacional é de baixo poder calorífico e alto 

teor de cinzas e enxofre (L, ROVERE, 2000)'~, o que obriga a importação de parte do 

que é consumido. 

Existem algumas usinas a óleo combustível nas regiões metropolitanas de 

algumas capitais, mas estão sendo adaptadas para gás natural. As usinas a óleo 

diesel estão basicamente na região amazonica, que está fora do sistema interligado, 

por ter uma demanda geograficamente muito dispersa. 

A inserção no sistema de geração de mais usinas térmicas a gás natural pode 

constituir uma perda para a sociedade, apesar de constatarmos diversos ganhos, 

como os de caráter ambiental. Como o gás adquirido na forma de importação - que é 

a maior parte do gás a ser utilizado no PPT - não é passível de armazenamento 

economicamente viável e está sujeito a custos de fake orpay 16, seria necessário que 

ele fosse aproveitado de forma vantajosa, em sua totalidade. Uma forma seria o 

desenvolvimento de um mercado de gás natural interruptível17, aproveitando as sobras 

deste combustível nos períodos em que as usinas não estivessem despachando. 

13 Após os dois choques do petróleo, na década de 70, o governo investiu, com financiamento 
internacional, numa enorme expansão do sistema elétrico, daí surgindo as grandes hidrelétricas e as 
necessárias linhas de transmissão. 
l4 ELETROBRAS, Resenha de Mercado, jan 2003. 
15 O teor de enxofre nem é maior do que o do carvão colombiano, por exemplo, mas como seu teor de 
cinzas é seis vezes maior, isso aumenta o nível de emissões de compostos de enxofre. 
l6 Regime de contratação em que um percentual da quantidade contratada deverá ser pago, sendo 
consumido ou não. 
l7 O mercado interruptível é constituído principalmente por indústrias que investem na adaptaçao de seus 
fornos ou suas caldeiras para queima dual (gás ou outro combustível) em troca de um gás mais barato, 
por não ter fornecimento garantido, 



No entanto, como complementação a energia hídrica, o gás natural tende a ser 

subaproveitado, apesar da importância da geração térmica no conjunto hidrotérmico. 

Num sistema fortemente hídrico como o nosso, seria mais conveniente que as 

reservas de gás fossem predominantemente de gás não associado18, para que o 

consumo pudesse ser ditado pela demanda quando a energia de origem termelétrica 

se tornasse competitiva com a de origem hidrelétrica. 

No Nordeste o gás asso~iado'~ está em equilíbrio com o mercado industrial, que 

é bastante estável, o que permite uma produção de petróleo firme e sem cortes. Até 

recentemente não havia esse equilíbrio porque o mercado industrial se apresentava 

ainda pequeno, o que levou a redução da produção de petróleo para evitar queima do 

gás associado, que é reprimida pela ANP", exceto em casos justificados. Com isso as 

flutuações de consumo de gás esperadas na geração termelétrica, devidas a sua 

condição de complementaridade, podem ser atendidas por gás não associado, não 

havendo portanto riscos de comprometer a produção de petróleo por falta de mercado 

de gás associado. 

Em resumo, a geração térmica a gás natural no Brasil apresenta hoje o seguinte 

problema: de um lado o gás importado está sujeito a contratos com cláusulas de take 

or pay, e o gás nacional tem predominância (pelo menos na região Sudeste) de gás 

associado. As duas principais fontes exigem, portanto, consumo relativamente 

elevado. Sem a existência de um mercado de gás interruptível, que absorveria os 

excedentes de oferta quando a geração hídrica estivesse mais barata, a expansão do 

parque gerador teria que ser mais intensa em térmicas a gás, que operariam portanto 

mais tempo. Mas não é isso que tem acontecido. Este problema se agravou com a 

forte queda da demanda, em função do racionamento de 2001, que voltou num 

primeiro momento aos patamares anteriores a 1997, conforme pode ser observado na 

figura 4 (linha destacada). 

l8 Ver capítulo "O Setor de Gás Natural" deste trabalho. 
l9 Aggncia Nacional de Petróleo 



Demanda de energia no submercado SEJCO 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

fonte: ONS - dezembro de 2002 

Figura 4 Efeito do racionamento de 2001 na demanda 

3) Geração Distribuída 

Por poderem ser mais próximas dos centros de carga, as termelétricas trazem 

grandes benefícios "elétricos", mesmo que não sejam benefícios "energéticos". As 

redes de transmissão e de distribuição (grid~~' ficam aliviadas reduzindo-se a 

necessidade de investimentos de expansão ou para eliminar gargalos. E a 

confiabilidade aumenta pois menos energia estará circulando na rede diminuindo a 

probabilidade de internipç6es de fornecimento por falhas nos seus circuitos. Por outro 

lado, esse benefício aumenta com o grau de distribuição dessa geração, e ganha um 

benefício adicional que é o da dispersão das emissões. Como veremos mais tarde, 

essa vantagem atinge o máximo quando a geração a gás, além de pulverizada, é feita 

via co-geração, com aproveitamento do caisr no processo indusii-iai, pois temos a 

20 O termo grid tem o significado do sistema de linhas de transmissão que compõem a chamada rede 
básica, ou seja, a "graden da interligaçao dos circuitos em tensões iguais ou maiores do que 230 kV. 



máxima eficiência global e o menor nível de emissões, se compararmos as gerações 

termelétricas e térmicas independentes, além da dispersão acentuada. 

Uma pequena parte da capacidade instalada de geração foi implementada 

próxima a centros de carga, como é o caso dos sistemas isolados a diesel, na 

Amazônia principalmente, e das usinas nucleares construídas no litoral2'. 

4) A Operação do Setor Elétrico 

Estamos aqui nos referindo a todos os aspectos relacionados aos despachos 

das usinas para atender a demanda e as respectivas remunerações efetuadas pelos 

consumidores aos produtores. Entre as fontes primárias de energia e seus 

consumidores finais existem quatro agentes: o gerador, o transmissor, o distribuidor e 

o comercializador. 

As atividades dos três primeiros (geração, transmissão e distribuição) estão em 

cadeia, e a do último permeia todo o setor. A transformação da energia primária 

(hídrica, petróleo, carvão, solar, eólica etc.) em eletricidade é o negócio da empresa 

geradora. 

A empresa de transmissão é a proprietária das redes de linhas de transmissão e 

subestações de uma determinada região e se encarrega de transportar a energia das 

usinas aos centros de consumo. Pela escala de grandeza dos volumes transportados 

esse serviço se enquadra no âmbito do atacado. A rede de linhas de transmissão, via 

de regra com tensões iguais ou maiores do que 230 kV, constitui a chamada Rede 

Básica. 

Já o transporte da energia entre os pontos de entrada nos centros de consumo e 

os consumidores finais, em tensdes iguais ou menores do que 138 kV, se enquadra no 

âmbito do varejo e é o serviço das distribuidoras. Esses serviços de transporte têm 

características de monopólios naturais, pois os investimentos envolvidos não teriam 

retorno caso houvesse competição. Existem alguns poucos consumidores que se 

conectam diretamente a rede básica. 

No seu nascimento, a índústtia de suptimento de eiefricidade apresentava 

substanciais opottunidades de economias de escala na geração e de escopo na 

distribuição. Não sendo os mercados locais suficientemente amplos para a exploração 

dessas oporfunidades, a ínterlígação de mercados tornou-se condição '3ine qua non" 

para o sucesso das empresas ei6tticas (DE OLIVEIRA, 2001). 

21 Proximidade com grandes centros de carga, que no Brasil estão na região costeira, e abundância de 
água de refrigeração, 



O sistema elétrico brasileiro é, em grande parte, interligado. Isso significa que 

fisicamente os geradores suprem o grid que por sua vez supre os consumidores 

através das distribuidoras, ou diretamente. Do ponto de vista do atacado (grandes 

volumes de energia) o desenho da figura 5 ilustra essa explicação: 

Obs.: Gi são geradoras e Di são distribuidoras 

Figura 5 Esquema ilustrativo da Rede Básica 

Então, não é possível saber qual gerador fornece energia para um dado 

distribuidoP2. Na prática, o sistema elétrico funciona como uma única máquina 

conecfando fodos os geradores e todos os consumidores de forma a afender em 

tempo real qualquer demanda de energia que apareça nas redes de transmissão e 
distribuição. (DE OLIVEIRA, 2001) 

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), com base na previsão de 

demanda23 fornecida pelas distribuidoras e nas informações de disponibilidade e custo 

de geração, fornecidas pelos geradores, estabelece o despacho de carga do sistema. 

Outras informações são necessárias, tais como flexibilidade das usinas termelétricas, 

necessidades de determinados serviços anci~ares*~, situação das linhas de 

transmissão etc., mas sua análise foge ao escopo desse trabalho. A remuneração dos 

22 Nessa ilustração estamos chamando de "distribuidor" qualquer tomador de energia, que pode ser uma 
distribuidora ou um grande consumidor diretamente conectado a rede básica. 
23 Uma demanda (valor, perfil e distribuição geográfica) prevista para um dia tem seu atendimento 

rovidenciado no dia anterior, teoricamente a custo mínimo para a sociedade, pelo ONS. 
Um exemplo mais usado para serviço ancilar 6 a geração de energia reativa, visando garantir 

estabilidade de tensão. 



produtores é realizada em parte por contratos bilaterais com os distribuidores (ou 

consumidores, ou ainda os comercializadores que os representam) sendo que a 

energia transacionada sem a cobertura desse tipo de contrato é remunerada, e 

cobrada, ao preço do mercado spot, atualmente determinado pelo custo marginal do 

sistema. Esse custo é calculado pelo programa NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL~~ 

e oficialmente adotado pelo ONS, o qual também estabelece quais usinas 

despacharão, começando pela de menor custo operacional até a que, de maíor custo, 

completa a oferta igual a demanda. Este maior custo é o custo marginal de operação 

do sistema (CMO) que, como foi dito acima, hoje detemina o preço spot. Há uma 

proposta nas recentes medidas de revitalização do setor, na qual o CMO deixaria de 

definir o preço spot, o qual passaria a ser determinado pelo próprio mercado num 

ambiente semelhante ao de uma bolsa de valores.26 

5) Fixação do preço 

Os consumidores podem ser classificados em dois tipos: cativos e livres. Os 

cativos só podem adquirir a energia da concessionária de distribuição da sua área de 

concessão27, e os livres podem adquiri-la de outros fornecedores, se quiserem. Mas o 

serviço de transporte será sempre fornecido pela concessionária de distribuição 

(monopólio natural). Os consumidores cativos são atualmente todas as residências, o 

comércio e as indústrias supridas com tensão menor do que 69 kV e demanda inferior 

a 3 MW~*. Um dos diversos pontos de mudança que compõem o processo de 

reestruturação do setor elétrico prevê que no futuro todos os consumidores serão 

livres para comprar a energia de quem quiserem. Entretanto, mais uma vez, o serviço 

de entrega será cobrado a parte pela distribuidora. 

25 Centro de Pesquisas da Eletrobras 
26 Ver Relatório de Progresso no 2, do Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico, fev 2002, 
item 4.4.1.4 
27 "Todos os estados da federação brasileira ttêm sua empresa de distribuição de energia elétrica, com 
áreas de concessão coincidente com os seus limifes geográficos, exceto os Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul."(ROSA et al., 1998) 
28 Consumidores Livres, de acordo com a legislação do setor elétrico brasileiro, são todos aqueles que 
consomem acima de 10 MW mensais (atendidos em tensão maior ou igual a 69 kV). A eles é facultado o 
direito de escolher, de qualquer parte do país, o fornecedor de energia elétrica. Fábricas, shoppings, 
indústrias e outros grandes consumidores já podem escolher de quem iriío comprar a energia. A partir de 
julho desse ano(2000), consumidores acima de 3 MW também serão incluídos nessa categoria.0~ planos 
da Aneel são ampliar essa possibilidade até que esse benefício chegue a todos os consumidores.(Nota a 
Imprensa, I 7  de fevereiro de 2800-Aneel). 



As tarifas cobradas pelas concessionárias de distribuição, cujos valores são 

homologados pela agência reguladora ANEEL~~, incluem, dentre outros, o custo da 

energia propriamente dita, o serviço de transporte, as perdas etc. 

Os consumidores potencialmente livres poderão avaliar o benefício economico 

de optar por outro fornecedor de energia, confrontando os custos dos serviços 

prestados pela distribuidora na condição de cativos com os custos resultantes da 

adição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e dos preços 

de geração e cornercialização, estes dois últimos sendo negociados livremente no 

mercado30. 

Quanto menor a tensão de suprimento ao consumidor final maior é a tarifa, em 

função dos custos operacionais e de investimentos nos ativos de redução de tensão. 

Enfocando especificamente o consumidor industrial, a tensão de fornecimento 

fica entre 13,8 kV e 230 kV, em seis faixas possíveis A l ,  A2, A3, A3a, A4 e As. Se ele 

for cativo essas classes de tensão apontarão valores de tarifas para consumo e para 

demanda. A tabela 14 mostra as tarifas de uma concessionária típica. Apresenta-se aí 

apenas a parte da tabela relativa aos consumidores em alta tensão (2,3 kV ou acima) 

com tarifas do tipo horo-sazonal azul. Essas tarifas horo-sazonais são dependentes do 

horário - ponta ou fora da ponta - ou da estação do ano - período úmido ou período 

seco. O hor5rio da ponta tem duração de 3 horas, não sendo computado aos sábados, 

domingos e feriados nacionais, e os períodos úmido e seco são de 5 e 7 meses3', 

respectivamente. O termo "azul" é para diferencial de outro tipo de tarifa horo-sazonal, 

a "verdeJ', que beneficia mais o consumidor que não demandar no horário da ponta.32 

"Apesar da reconhecida rentabilidade da maiotia das distribuidoras, o governo 

brasileiro, conforme sugestão dos consultores, não tem introduzido nenhum 

mecanismo redutor de tarifas para repassar partes destes ganhos (de produtívídade, 

previstos no método fafffário que já está vigorando nos novos contratos de concessão) 

para os consumidores, objetivando não desestimular os interessados em participar do 

processo de privafização. " (ROSA et al., 1998) 

Se o consumidor puder ser livre e optar por isso, substituirá seu contrato com a 

concessionária de distribuição local por pelo menos dois novos contratos: o de uso do 

sistema de distribuiçao (com a mesma concessionária) e o de energia com qualquer 

29 Agência Nacional de Energia Elétrica, criada em 1998, incorporou as funções do antigo DNAEE, criado 
em 1968, após sua extinçao. (ROSA et a/., 7998) 
30 "Metodologia de Cálculo das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição" - revisão das tarifas 
pblicadas na resolução Aneel28611999 - baseada na resolução Aneel59412001 

O horário da ponta pode variar, dependendo da localização geográfica, mas costuma ser das 17:30 h 
as 20:30 h, e o período úmido vai de dezembro a abril do ano seguinte, sendo os demais meses do 
período seco. Entretanto as concessionárias podem pleitear alteraçrjes nessas definições a ANEEL, 
'ustificando-as. (Res. ANEEL 45612000, art. 2O inciso XVII e art. 52) 
62 ResoI~ção ANEEL 456,2000 



fornecedor autorizado. Ficam explicitados então, seus custos de aquisição da energia 

propriamente dita e de serviço de entrega (transporte). Este último é referente a uma 

concessão, como serviço público, sujeita a tarifas reguladas pela ANEEL, enquanto 

que a energia é de compra livre através de contratos bilaterais ou no mercado 

atacadista de energia (MAE) a preço spot ou de leilões de energia de curto prazo. 

A tabela 15 mostra um exemplo de tarifas de uso do sistema de distribui~ão. O 

contrato contempla o "aluguel" de uma capacidade de retirada ou de injeção de 

potência máxima para a ponta e para fora da ponta, esta última apenas para as 

unidades consumidoras. Assim, o cliente contrata a capacidade que deverá demandar 

(em kW) na ponta e fora da ponta e lhe será cobrado o valor maior entre o contratado 

e o registrado no mês multiplicado pelo valor da tabela. O curioso é que no cálculo das 

tarifas de uso do sistema de distribuição a concessionária não incorpora o seu custo 

do uso do sistema de transmissão, sendo por outro lado autorizada a cobrar esse 

custo do cons~mido?~, conforme tarifas da tabela 16. 

-- 

33 Resolução ANEEL 594/2001 



fonte: Aneel (resoluç& 18W2002) 

Tabela 15 Tarifas de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica da CPFL 

FAiXAS DE TENSÃO 

DEMANDA (1Wk1V) 

I Uiiidade Geradora I 1,87 

8821 138 kV 
G9 W 

30 a44 kV 
2J a25 kV 

Menor que 22 kV 

fonte: Aneel (resolução 676/2001) 

DEMANDA tR$rk\V) 

PONTA 

7,GO 
13.64 
1637 
17,59 
32,550 

FORA DE 
PONTA 

1,87 
335 
5,55 
5,97 
&H4 



Tabela 16: Tarifas de uso das instalações de transmissão de componentes da rede básica do 
sistema brasileiro interligado aplicáveis a unidades consumidoras 

JNIDADE DA FEDERACAO horário de ~ o n t a  (R$lkW.mès~ 
ALAGOAS 1,193 
BAH IA 1,697 
CEARÁ 2,256 
DISTRITO FEDERAL 1,910 
ESP~RITO SANTO 1,569 
GOIÁS 1,955 
MARANHÃO 1,664 
MATOGROSSO 0,640 
MATOGROSSODOSUL 1,453 
MINAS GERAIS 1,852 
PARÁ 2,042 
PARA~BA 1,870 
PARANA 1,322 
PERNAMBUCO 1,607 
PIAU~ 1,636 
RIO DE JANEIRO 1,543 
RIO GRANDE DO NORTE 2,129 
RIO GRANDE DO SUL 1,074 
SANTA CATARINA 1,305 
sÃO PAULO 1,851 
SERGIPE 0,946 
TOCANTINS 1,913 

Fonte: Aneel (resolução 244 de 28/06/2001) 

Um exemplo de análise da viabilidade econômica para mudar de consumidor 

cativo para livre é mostrado a seguir. 

Um consumidor cativo da CPFL, em A2 (recebe em 138 kV), tem seu contrato 

regido por tarifas reguladas pela Aneel conforme tabela 14, fragmento da tabela 

completa da concessionária com validade a partir de 04/04/2002. 

Os dados destacados foram inseridos num modelo de análise comparativa entre 

custo da energia de um consumidor como cativo e como livre (tabela 17). Nesta 

condição de livre o consumidor optou por um fornecedor que lhe entrega a energia no 

centro de gravidade do seu s~bmercado~~ a R$79/MWh. Considerando os custos de 

uso do sistema de distribuição (CUSD) da CPFL, calculados conforme tarifas 

reguladas pela Aneel e mostradas na tabela 15, acrescidos do custo de uso do 

sistema de transmissão (CUST), que é repassado pela concessionária de distribuição 

e calculado conforme tarifas da tabela 16, podemos ver na tabela 17 que o custo 

médio do MWh para o cliente subiria de R$80,88/MWh para R$94,20/MWn. 

34 Submercado é o nome dado a uma subdivisSTo do mercado de energia elétrica correspondente a uma 
ou mais regiões geo-elétricas do sistema interligado. Essas regiões atualmente formam os submercados 
Sul, Sudeste-Centro Oeste, Norte e Nordeste. O centro de gravidade é um ponto virtual do sistema onde o 
saldo de fluxos é nulo, sendo um tipo de "porto" no qual a energia é entregue e retirada. 



Conclusão: a opção não foi, nesse ponto de vista, vantajosa. Porém é possível 

que haja outras vantagens em migrar para esse novo fornecedor, tais como uma 

fórmula de reajuste de preço do MWh no contrato que reduz riscos de aumentos 

excessivos no curto prazo o que, tudo indica, deverá acontecer com o preço da 

energia para o consumidor cativo. 

Tabela 17 Planilha de Cálculo Comparativo de Custo para o Cliente 

No estabelecimento da metodologia de cálculo das tarifas de uso dos sistemas 

de distribuição (TUSD)~~, que é a parte dos sistemas de suprimento em que mais se 

concentra esse trabalho - pois é neles que está ligada a maioria das indústrias do 

país, principal mercado a ser abordado no capítulo de co-geraçBo - houve uma 

preocupação do órgão regulador em obrigar as concessionárias de distribuição a 

calcular suas propostas tarifárias de modo a Ihes garantir a remuneração adequada 

apenas para o serviço de transporte n8o considerando assim os custos de aquisiMo 

da energia e o serviço de comercialização. Como podemos observar no exemplo 

acima (ver cálculo a seguir), se o consumidor cativo tiver num dado mês seu consumo 

nulo, a sua conta será maior do que se ele fosse livre e consumisse de outro 

fornecedor. Isso sugere que a concessionária perde receita quando um consumidor 

cativo se torna livre. 

CÁLCULO DO CUSTO COMO CATNO 04/04/2002 
demanda na ponta 7350 kW 
demanda f.da ponta 7600 kW 
Fator de carga ponta 98% 
Fator car. fora ponta 97% 
Tarifa dem.na ponta 14,16 R $ / W  
Tarifa dem.F. ponta 3,25 R$ /W 
Tar. cons.ponta seca 7 9 9  R$lMWh 
Tar. cons. p. úmida 74,ll R$/MWh 
Tar. c0ns.f. p. seca 56,91 R$/MWh 
Tar. c0ns.f. p.úmida 52,21 R$lMWh 
custo por MWh 80,88 R$IMWh 

CÁLCULO DO CUSTO COMO LIVRE 
Tarifa uso do sistema ponta 9,451 R$ /W 
Tarifa uso do sistema f.ponta 1,87 R$ /W 

margem 2% 
Custo da energia phrendedor 32,OO US$/MWh 
taxa de câmbio 2,40 R$IUS$ 
Custo do MWh clmargem 94,20 R$IMWh 

35 Resoluções 28611 999 e 5!34/2QQI, da Aneel 

CPFL 
tar.média cons.ponta 77,22 R$/MWh 
tar.méd. cons.f.ponta 54,95 R$/MWh 

custo anual energia 5.212,336 milR$/ano 
fator de reajuste de tarifas 1 ,o 
custo anual demanda 1 .545,31 2 milR$/ano 
custo anual consumo 3.667,024 milR$/ano 
custo dem/custo anual 30% 
custo unitsapacity 23,98 R$/MWh 
cus.unit.commodity 56,90 R$/MWh 
capacity 30 % 

commodity 70 % 

custo da capacidade 1.004.1 22 R$/ano 
custo da energia plvendedor 76,80 R$IMWh 
fator de carga médio 97% 
custo do MWh fora margem 76,90 R$/MWh 
custo anual da energia slmargem 4.949.483 R$lano 
margem bruta 1 14.687 R$/ano 
custo anual de energia plcliente 6.068.292 R$/ano 



Cativo: Demanda sem consumo: 1.545,31 mil R$/ano 

Parcela de consumo: 3.667,02 mil R$/ano 

Total: 5.21 2,33 mil R$/ano (80,88 R$IMWh) 

Livre: Custo de capacidade: 1.004,12 mil R$lano 

Custo da energia: 5.064,17 mil R$/ano 

Total: 6.068,29 mil R$lano (94,2 R$/MWh) 

Hoje o Brasil vive um problema relacionado a expansão do parque gerador, o 

que acaba se refletindo na decisão mostrada no exemplo acima. A introdução do gás 

natural na matriz energética, segundo as metas de oferta mostradas no capítulo II 

desta tese, tem como principal estímulo a expansão do parque gerador de energia 

elétrica, parcialmente atendida através de termogeração a gás natural. A energia 

gerada nessas termelétricas só as viabilizam a um preço maior do que o que pode ser 

oferecido por 96% desse mesmo parque gerador, formado por hidrelétricas com custo 

de investimento já amortizado (quando não, afundado). Por exemplo, a energia de 

uma UTE a ciclo combinado36 teria que ser vendida a cerca de US$ 37/MWh para 

viabilizá-Ia enquanto que o preço de atacado praticado para a energia das hídricas 

está em torno de US$ 2 4 1 ~ ~ h ~ ~ .  Em outras palavras, e buscando uma aproximação 

mais rápida com o objetivo dessa tese, as termelétricas a ciclo combinado apresentam 

ainda uma eficiência para produzir uma energia a preço competitivo no nosso 

mercado. Espera-se por isso que o preço de mercado da energia suba no curto e no 

médio prazo, para atrair investimentos privados para o setor. A forma que o governo 

encontrou para proteger o consumidor cativo de possíveis aumentos excessivos nos 

preços da energia, em função das novas regras, foi o mecanismo do Valor Normativo 

(V,), que cria um limite para repasse desses aumentos para as tarifas reguladas. 0 s  

consumidores livres, por sua vez, estão sujeitos aos riscos inerentes aos seus 

contratos de energia, ficando no entanto expostos aos reajustes nos custos de uso dos 

sistemas de transporte (transmissão e distribuição). Muitos grandes consumidores 

36 Ciclo combinado é o termo utilizado para designar as usinas termelétricas nas quais o ciclo 
termodinâmico das turbinas a gás (Brayton) se associa ao ciclo termodinâmico de turbinas a vapor 
(Rankine), sendo este gerado em caldeiras especiais de recuperação de calor dos escapes das turbinas a 
gás (quase 70% da energia contida no gás), agregando mais cerca de 50% de energia elétrica. Em 
compensação o investimento pode até dobrar, bem como o prazo de construção. 
37 Preço médio nacional de suprimento incluindo energia de Itaipu, a taxa de câmbio corrente 
correspondendo a R$43/MWh (fonte: Relatório do MMHCCPECTEM de agosto de 2007) 
38 Apesar de apresentar um acréscimo de 50% na capacidade de geração, a eficiência fica pouco maior 
do que 50%, enquanto que em ciclo aberto ela fica na faixa de 34%. 



ainda permanecem cativos, e costumam se organizar para atuar junto ao governo em 

defesa dos seus interesses empresa ri ai^.^^ 

6) Comentários adicionais 

Os potenciais consumidores livres têm demonstrado certo receio de entrar nesse 

jogo de mercado, que inclui o uso de opções para mitigar riscos, devido a 

complexidade inerente ao mercado financeiro e às incertezas presentes num momento 

de transição. A experiência recente do autor desta dissertação tem demonstrado que, 

em geral, há preferência pela contratação de curto e de médio prazos, quando há 

realmente intenção de analisar outras possibilidades de fornecimento que não seja a 

da distribuidora local. Por outro lado, ela revela a crença, infundada, de que adquirindo 

energia de outro fornecedor fora a concessionária, o cliente se livra de possíveis 

cortes devidos a racionamentos. O vendedor de energia vende o direito de usar a 

commodify que é transportada pela concessionária. Esta é que detém a concessão de 

um serwiço que pode ser excepcionalmente restringido, ou até cortado, em função dos 

interesses da sociedade idealmente representada p e l ~  poder público. A garantia de 

suprimento só é possível quando um produtor independente de energia (PIE) se 

conecta diretamente ao consumidor, sem passar por terreno OU logradouro público. 

Nesse caso o cliente tende a permanecer conectado ao sistema da distribuidora para 

receber energia de back-up40 quando sua auto-produ~ão faltar ou tiver que parar para 

manutenção programada. E esse PIE geralmente utiliza a co-geração, para viabilizar 

seu negócio tornando o preço da energia vendida competitivo. 

Conforme veremos no capítulo IV, essa energia de back-up pode ser adquirida 

da concessionária como consumidor cativo (tarifa de emergência para auto-produtor), 

de outro fornecedor como consumidor livre via contrato bilateral, ou no mercado se 

não houver contrato, a preço spof. 

No livro "A Reforma do Setor ~létrico"~' os autores apresentam uma descrição 

sucinta dos fatos que levaram a situação atual do setor elétrico. Alguns pontos de 

interesse deste trabalho podem ser destacados, dentre outros também relevantes para 

uma visão mais global: 

39 NO caso dos grandes consumidores de energia elétrica, destaca-se a Associação Brasileira de Grandes 
Consumidores de Eletricidade (ABRACE) e um conjunto de associações de defesa de interesses de 
segmentos industriais eletro-intensivos. Estas associações desempenham papel institucional relevante na 
definição da estrutura tarifária, visando manter contratos especiais para suas tarifas de energia 
elétrica.(ROSA et al., 1998) 
40 Também conhecida como DSR - Demanda Suplementar de Reserva. 
41 ver referência (ROSA et al., 1998) 



Na década de 80, "a crise do petróleo desestruturou o balanço de pagamenfos e 

fez com que o governo subsidiasse, com tarifas reduzidas, a implantação de indústrias 

eletrointensivas e substítuísse o consumo de combustível por eletricidade nos 

processos industríais em geral, o que obtigou o setor a investir em novas plantas, 

maiores e mais distantes dos centros de carga, elevando os custos de operaçSo e 

invesfimentos setoriais. Ao mesmo tempo, visando reduzir os impactos inflacionários, 

controlava fambém as tarifas em níveis inferiores aos demais aumentos de preços. 

Por outro lado, refletindo a concentração de investimentos no parque geradorjá 

tratado anteriormente, as perdas em transmissão e distribuíção vêm apresentando 

uma elevação progressiva desde meados dos anos 70, detetioração da qualidade de 

serviços (medida pelo número de interrupções no serviço e pelo tempo para 

estabelecê-lo) em todas as regiões do país, principalmente nas localidades com menor 

número de habitantes." 



IV) CO-GERAÇÃO A GAS NATURAL 

I) Conceituação 

Apesar dos enormes investimentos do setor elétrico na infra-estrutura de 

suprimento, sempre se verificou a busca pela auto-suficiência por alguns 

consumidores de eletricidade. Há indústrias que possuem subprodutos combustíveis 

de baixo valor, ou poluentes, e que aproveitam tudo o que podem ao extrair-lhes a 

energia. É o caso do bagaço de cana no setor de açúcar e álcool, do licor negro no de 

papel e celulose, do resíduo asfáltico no de refino de petróleo, etc. 

A geração de energia elétrica quando encontrada junto aos centros de carga ou 

dentro dos próprios, como é o caso da auto-produção, conhecida como geraçgo 

distribuída, só se tornou competitiva com a concentração em grandes usinas, na 

medida em que a tecnologia se desenvolveu no sentido de aumentar a eficiência das 

máquinas acionadoras dos geradores elétricos (COBAS, 2001). 

A co-geração é uma solução de engenharia, aplicável para determinados 

usuários de energia, que pode, em condições que mostraremos a seguir, viabilizar 

economicamente a auto-produção de energia. Melhor definida na língua inglesa como 

CHP (combíned heat and poweo, a co-geração é usualmente entendida como a 

geração simultânea, e combinada, de energia térmica e energia elétrica ou mecânica, 

a partir de uma mesma fonte. A vantagem principal, e inicial, é o maior aproveitamento 

da energia contida na fonte, reduzindo consideravelmente os custos de produção da 

energia nas duas formas citadas. A figura 6 a seguir mostra de forma esquemática 

esse entendimento. 

Figura 6 Co-geração de energia 

Nesse trabalho nos concentramos na co-geração a partir do gás natural, mas um 

estudo mais amplo desse assunto nos mostraria o uso da co-geração de diversas 

outras formas. No capitulo V, sobre os impactos do setor elétrico e da indústria de gás 



natural na co-geração, vamos abordar outras formas. Porém, o conceito permanece o 

mesmo: minimizar custos aproveitando ao máximo o conteúdo energético de uma 

fonte, seja ela gás, óleo, lenha, bagaço de cana, resíduos combustíveis em geral etc. 

2) Histórico 

A energia elétrica entrou inicialmente no cotidiano das indústrias na forma de 

auto-produção. A tração animal ou humana foi substituída na era industrial (século 

XIX) pela máquina a vapor d'água, que permitiu o uso simultâneo deste fluido 

energético para processos de aquecimento e para acionamento mecânico. A energia 

mecânica já era obtida de quedas d'água e do vento através de moinhos, onde os 

processos de aquecimento utilizavam outros meios que não o vapor. Como exemplo 

temos os engenhos de café, cujos grãos eram secados em grandes pátios submetidos 

ao calor do Sol e depois moídos em pilões movimentados por alavancas e roldanas 

ligadas a correias, tudo acionado por grandes rodas d'água, aproveitando o 

represamento de algum riacho da fazenda. O mesmo ocorre ainda nas salinas em que 

o vento ajuda o calor do Sol a evaporar a água, separando fisicamente os sais 

minerais, ao mesmo tempo em que move os moinhos acionadores das bombas, que 

movimentam a água retirada do mar. 

Voltando a máquina a vapor, que fazia papel semelhante ao da roda d'água dos 

engenhos de café, a distribuição da energia mecânica, via eixos, roldanas e correias, 

pode ser substituída pela distribuição de energia elétrica, produzida num gerador 

central acionado pela máquina a vapor, e levada a motores elétricos por meio de 

cabos. Da forma descrita podemos perceber que a co-geração já era um conceito 

energético nas empresas antes do advento das companhias de fornecimento de 

eletricidade. Se utilizarmos turbina ou motor a gás para acionar um gerador elétrico, os 

gases quentes provenientes da descarga desses equipamentos podem ser utilizados 

para gerar vapor através de uma caldeira de recuperação. 

3) Tecnologia 

As plantas de co-geração mais comuns são concebidas com caldeira e turbina a 

vapor, utilizando o ciclo termodinâmico de Rankine. Na figura 7 o combustível, fonte de 

toda a energia produzida pela planta, é introduzido para queima numa caldeira e o 

vapor gerado, de alta pressão, é levado a uma turbina a vapor, de contrapressão ou 

de condensação com extração, que aciona o gerador elétrico. 



Água de 
alientação 

- 
~mbustível 

condensado processo 

Figura 7 Co-geração com ciclo de Rankine 

O vapor que sai da turbina é utilizado para atender a demanda de energia 

térmica do consumidor. Uma vantagem dessa concepção é a possibilidade de uso de 

elenco de diferentes combustíveis, tais como gás, lenha, carvão, bagaço de cana, 

cascas de arroz, óleo combustível, resíduos orgânicos em geral, etc. 

Por outro lado, o projeto conceitual que apresenta mais eficiência é o da turbina 

ou motor a gás associados a uma caldeira de recuperação. 

Gases quentes- 

Água de 
alimentação 

Energia 
elétrica 

Vapor ,, para 
processo 

Figura 8 Co-geração com turbina ou motor 

Na figura 8, o combustível é queimado na câmara de combustão de uma turbina 

ou detonado nos cilindros de um motor a pistões, que acionam o gerador. Os gases de 

combustão, quentes, rejeitados pelas máquinas (turbina ou motor) são então 

conduzidos a um equipamento de recuperação do calor , que utiliza o calor sensível 

deste "sopro quente" para gerar vapor. 

Por exemplo, uma turbina a gás natural descarrega grande quantidade de ar 

com cerca de 2% de dióxido de carbono, a 500 OC ou mais, e esse "sopro quente" 



pode produzir vapor saturado seco de 10 atm de pressa0 a 180°C. Com isso, o 

aproveitamento da energia contida no gás natural pode chegar a 80%, enquanto que 

gerando apenas energia elétrica ficaria em torno de 30%. 

Dependendo das necessidades energéticas do cliente, existem diversas 

configurações possíveis além das mostradas nas figuras acima. Nas figuras 9, 10 e I 1  

a seguir mostramos algumas delas. 

Compressor turbina 

I I  
Gás natural 

Vapor para 
processo condensado 

Figura 9 Co-geração com ciclo combinado4= para consumidores com baixo 
consumo de vapor 

42 Ver capítulo III (Algumas Informações sobre O Setor Elétrico Brasileiro) no qual é citado o cício 
combinado em termelétricas. 



Vapor para 

Figura 10 Configuraçiio possível para o setor de serviços (hotéis, hospitais, 

shopping centres e aeroportos) 

turbina 

Energia 
elétrica 

I m - 

Gás 

I 

natural 

Figura I 1  Configuração típica de uma planta de cerâmica branca 

No apêndice I, apresentamos detalhes sobre os equipamentos e sub-sistemas 

mais importantes na composiçao dos sistemas de co-geração. Esses detalhes nos 

interessam na medida em que nos ajudam a compreender os aspectos econômicos 

envolvidos na escolha dos componentes e da configuração na fase de projeto 

conceitual, bem como fatores operacionais que influenciam os resultados (e possíveis 

benefícios) que o sistema implementado deverá apresentar ao longo da sua vida útil, 

No tópico 7, de análise econômica, essas informações serão úteis. 



4) Aplicabilidade do ponto de vista técnico 

Em princípio, a co-geração é aplicável a qualquer instalação na qual se 

necessita das duas formas de energia citadas anteriormente: energia elétrica e energia 

térmica. A demanda térmica pode ser calor direto ("sopro" quente), vapor , água 

quente, óleo quente e refrigeração. Esta última pode ser obtida a partir da energia 

elétrica, e nesse caso se traduz em demanda elétrica. Porém a co-geração traz de 

volta o sistema de refrigeração por absorção, que gera água gelada a partír de uma 

fonte quente, mais usado em lugares que não dispõem de eletricidade. Traz de volta 

no sentido de que por ser a co-geração uma alternativa de auto-produção em 

instalações nas quais existe grande demanda térmica em relação a demanda elétrica, 

a substituição do sistema de refrigeraçho com compressores, acionados por motores 

elétricos, por sistemas de refrigeração por absorção alimentados por vapor, água 

quente, "sopro" quente ou queima direta, favorece o balanço termelétrico desejável 

para viabilizar economicamente a co-geração. 

Para a alternativa de co-geração encontrar aspectos que a viabilizem 

tecnicamente é conveniente que o cliente tenha demanda de energia térmica (vapor, 

calor ou frio) pelo menos duas vezes maior do que a equivalente de energia elétrica. 

Essa relação pode mudar um pouco mas, por exemplo, uma fábrica que consome 

cerca de 5 MW de energia elétrica e cerca de 15 toneladas por hora de vapor estaria 

numa posição muito favorável para adotar ~o-geração~~. Isso ocorre porque a relação 

entre energia elétrica e energia térmica geradas via turbina ou motor se mantém 

aproximadamente constante e elas precisam ser aproveitadas ao máximo para 

garantir a alta eficiência do sistema. Entretanto o uso de queima suplementar na 

caldeira ou de chillers elétricos pode ajudar a ajustar a relação de demandas (elétrica 

e térmica) do cliente a rela@o entre as potências térmica e elétrica co-geradas. 

Outro fator que deve ser levado em conta na avaliação técnica da aplicabilidade 

de um sistema de co-geração é a temperatura do "sopro" quente a ser aproveitado. Se 

a opção for a configuração em que se gera inicialmente energia elétrica por um 

acionador a combustão, a temperatura dos gases exaustos pode chegar a 450° C, no 

caso de motores, ou a 550" C no caso das turbinas. Isso limita a aplicação dessa 

alternativa, que se tornaria inadequada para temperaturas muito acima dessa faixa, 

como é o caso, por exemplo, da indústria de vidro, em que a temperatura do processo 

está acima de 100O0 Celsius. Já o setor de cerâmica branca, que possui secador 

para a pasta obtida pela mistura dos componentes minerais (argilas, saibro etc.) em 

Se o vapor for de 10 bar saturado seco, o consumo de 15 tlt~ equivale a aproximadamente 11 MWth (megawatts 
térmicos). 
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base d'água, tem implementado co-geração com turbinas a gás natural nos países de 

grande tradição e importância no mercado mundial desse produto, como é o caso da 

Espanha e da Itália, exatamente porque as temperaturas dos processos de secagem 

(nos chamados spray dryers ou afomizers), normalmente por queima direta de gás, e o 

excesso de ar são muito próximos dos encontrados nos gases de descargas das 

turbinas, permitindo o total aproveitamento destes ao mesmo tempo que é gerada toda 

a energia elétrica demandada pela planta (BARONCINI e CHIARINI, 1995). 

5) A co-geração e o meio ambiente 

A co-geração tem sido considerada uma solução energética benéfica para o 

meio ambiente, na medida em que: 

menos combustível fóssil é queimado para produzir a mesma quantidade de 

energia (elétrica + térmica), quando substitui as termelétricas convencionais; 

se torna economicamente viável utilizando gás natural, que é o combustível fóssil 

mais limpo ( c~mo  vimos no capítulo 11); 

os sistemas tradicionais existentes no Brasil, envolvendo os setores 

sucroalcooleiro, papel e celulose, siderúrgico, refino etc., aproveitam resíduos que 

impactariam negativamente o meio ambiente se despejados sem serem 

queimados; 

particularmente no setor sucroalcooleiro, a utilização do bagaço de cana e 

resíduos da colheita (palhiço) significa a queima de combustível renovável, cujo 

dióxido de carbono lançado como produto da queima é recapturado pelo replantis, 

evitando o aumento do efeito estufa (LA ROVERE, 2000). 

Do ponto de vista ambienta1 há que se comentar que a auto-produção a gás 

natural, sob a forma de co-geração, só se apresenta como redutora de emissões 

quando promove a substituição do uso de energéticos mais poluentes. Aplicada ao 

setor comercial ou ao de serviços, que consomem apenas energia elbtrica, não 

consumindo normalmente combustíveis mais poluidores como óleo, carvão etc., 

significa introdução de fonte emissora que não existia, no local da instalação. Num 

país onde predomina geração térmica de energia elétrica, que não é o caso do Brasil, 

a co-geração como a citada acima aumenta um pouco o impacto global pela perda de 

eficiência com planta menor, mas aumenta a diluição de outros componentes pela 

geração distribuída. 



Estudo de caso realizado pelo autor, sobre projeto de planta no Rio de Janeiro, 

mostrou que as emissões de monóxido de carbono e de NO, de plantas de co-geração 

com motores a gás natural de cerca de 5 MW podem chegar às de quase 50 Ônibus ou 

caminhões a diesel, dependendo do motor utilizado. Se considerarmos que o centro 

da cidade do Rio de Janeiro teria um potencial de edifícios comerciais que 

contemplaría um número estimado de plantas como essa na ordem de 40, e se todas 

as implementassem, isso equivaleria a acrescentar mais 2000 ônibus circulando nesse 

local, do ponto de vista de poluição pelos gases estudados. Uma outra comparação 

que podemos fazer é que essas 40 plantas emitiriam NO, em quantidade equivalente 

a 10% do que foi emitido por processos industriais e queima de combustíveís em 

fontes estacionárias em Cubatão em todo o ano de 1988 .~~  Algumas medidas 

mitigadoras poderiam ser tomadas para minimizar os impactos causados pelas 

emissões das plantas de co-geração. Uma delas é procurar instalar as plantas nas 

coberturas dos prédios, ou, se isto não for possível, levar a chaminé ate lá, de modo a 

facilitar a dispersão dos gases. Outra forma, mais onerosa, seria instalar filtros nas 

chaminés para reter pelo menos parte das substâncias poluidoras. É preciso levar em 

conta também o problema do ruído, que pode ser reduzido pela utilização de cabines 

acusticamente isoladas. 

6) Vantagens da co-geração 

A co-geração apresenta diversos aspectos que atraem as empresas para esta 

alternativa. A primeira que vem à tona é quanto a redução de custos operacionais. Em 

muitas empresas a participação do custo de energia no custo final do produto pode ser 

muito grande e a possibilidade de aumentar a eficiência no aproveitamento da energia 

adquirida é sempre atraente. 

Outro ponto de grande importância está na confiabilidade. Um sistema de co- 

geração é, na prática, um sistema de auto-produção de energia elétrica, obtida de 

equipamentos reconhecidamente confiáveis e de combustíveis cujo fornecimento não 

está tão sujeito aos tipos de interrupções que, em certos lugares, ocorrem no 

suprimento de energia elétrica. No momento atual em que o setor elétrico sofre os 

efeitos de um período de poucos investimentos na geração e na transmissão e, 

portanto, com tendências de déficit de geração e problemas de transporte, a co- 

geração, como geração distribuída, se apresenta com grande atratividade tanto para 

os consumidores quanto para a sociedade em geral. 

44 CETESB, Relatório de Qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo e em Cubatão, SP, 1988 
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Vários anos de experiência do autor deste trabalho, em contato com clientes de 

distribuidoras estaduais de gás canalizado, permitiram observar que algumas 

empresas, mesmo não obtendo resultados representativos na redução dos seus 

custos, e às vezes até os aumentando, recorrem a co-geração a gás natural buscando 

beneficiar sua imagem junto ao mercado, mostrando-se como uma empresa moderna 

tecnologicamente e preocupada com conservação de energia e com o meio ambiente. 

Um consumidor de energia elétrica dificilmente terá escala suficiente para 

produzir sua própria energia elétrica a um custo menor do que o da energia oferecida 

pela empresa concessionária. O preço da aquisição de combustível fóssil adicionado 

ao custo de capital necessário para transformá-lo em energia útil leva a um custo do 

MWh gerado bem maior do que o que se apresenta na sua conta mensal da 

distribuidora local, a menos que esse consumidor tenha possibilidades de obter 

combustível (ou aproveitamento hídrico) a baixo custo, como é o caso do setor 

sucroalcooleiro, ou do segmento de papel e celulose, entre outros. 

Hoje a decisão de implantar co-geração é uma decisão de risco. A análise de 

viabilidade passou a ser uma análise de risco, e não uma análise técnico-econômica, 

como era antes. A possibilidade de um projeto como este dar certo está mais ligada a 

cálculos dos custos da não confiabilidade do suprimento tradicional, e a mecanismos 

de mitigação (hedges) de riscos associados a preços de combustíveis e de energia 

elétrica. Por outro lado, os modelos de análise de viabilidade deixam de ser 

determinísticos e passam a possuir variáveis probabilísticas, refletindo as diversas 

incertezas envolvidas no projeto de co-geração. 

7 )  Análise econômica 

7.1) Objetivo da análise econômíca 

A análise econômica busca avaliar se um determinado usuário de energia (ou 

um grupo de usuários) apresenta condições técnicas e econômicas para adotar a co- 

geração como seu sistema de produção de utilidades. 

Em outras palavras, qualquer que seja a motivação que o empresário tenha ao 

buscar a co-geração, a análise verificará se a redução que se pode obter nos custos 

de aquisição da energia é suficiente para garantir um retorno adequado para o 

investimento â ser realizado. 



7.2) Origem da vantagem do ponto de vista econômico 

A principal vantagem econômica da co-geração está na possibilidade de uma 

empresa com grande demanda de energia térmica, consumindo combustíveis fósseis, 

atender a sua demanda de energia elétrica com um sistema que lhe dê auto- 

suficigncia. Outra forma de ver a vantagem está em conseguir um custo de auto- 

produção de energia elétrica menor do que o obtido através da compra a 

concessionária mediante a redução do custo com combustível para atender sua 

demanda de energia térmica. 

Como exemplo, uma planta que compra gás (para queimar em caldeiras) e 

eletricidade, poderá deixar de comprar esta última e apenas aumentar sua demanda 

de gás em cerca de 30%. No entanto, isso não significa que haverá redução de 

custos, pois depende das tarifas de energia e de gás. Além disso, mesmo havendo 

redução de custos operacionais, é preciso avaliar se ela seria suficiente para suportar 

os custos do capital. Finalmente, e aí que está a dificuldade da decisão, é preciso 

encarar os benefícios como valores presentes de um fluxo de caixa ao longo de 15 ou 

20 anos de vida útil da planta de co-geração, pois, em função das variações dos 

parâmetros econômicos que contêm incertezas, tais como tarifas, taxa de câmbio, 

tributos etc., é possível que em alguns períodos de tempo a planta dê lucro e em 

outros, prejuízo. 

7.3) Vocação para co-geração 

Instalações industriais, comerciais ou de serviços podem, em certas condições, 

ter vocação para uma solução econômica via co-geração. Assim, plantas 

petroquímicas, fábricas de celulose ou papel, de tecidos, de cervejas e outros produtos 

alimentícios etc. são vocacionados para co-geração, ou seja, têm uma relação de 

demandas térmica e elétrica que favorece muito essa alternativa. Grandes hotéis e 

hospitais, além de grandes centros comerciais como shopping centres costumam 

apresentar vocação pelo fato de necessitarem de vapor, água quente e refrigeração 

ambiental, além de, é claro, energia elétrica. Nos países frios é muito utilizada a co- 

geração distrital , uma planta que gera energia elétrica, vapor e, em alguns casos, 

água gelada, para uma grupo de consumidores restritos a uma pequena área, que 

podem ser residências, indústrias ou estabelecimentos comerciais. 

Do conceito técnico de co-geração devemos destacar alguns aspectos que nos 

ajudam a ter uma idéia de em quais instalações de utilidades a alternativa pode vir a 

se viabilizar ecsnomicamente. 



O equipamento acionador do gerador mantém uma relação quase constante 

entre energia mecânica produzida no eixo e energia termica disponibilizada nos gases 

da descarga. Com base em dados de fabri~antes~~ essa relação é de cerca de 1:2 no 

caso de turbina a gás e cerca de I ,6:1 no caso de motor a gás. Isso significa que uma 

planta com demanda térmica com valor que seja o dobro da demanda elétrica (na 

mesma unidade de engenharia) tende a ter vocação para co-geração com turbina. Se 

a demanda elétrica for apenas um pouco maior do que a térmica, e dependendo do 

seu valor, é possível que motores a gás atendam e a co-geração se viabilize. Além 

disso as duas precisam apresentar alguma coincidência no tempo, para não haver 

excedente não aproveitado. Como já citado, o uso de queima suplementar na caldeira 

ou de chillers elétricos pode ajudar a ajustar essa relação de demandas. 

Outro problema é que um turbo-gerador tem seu rendimento reduzido se operar 

a uma carga menor do que a nominal. Isso significa que, quanto mais estáveis forem 

as demandas de energia (térmica e elétrica) da planta, melhor para a co-geração. Uma 

alternativa possível para o problema de oscilação das demandas é produzir energia 

elétrica constante (em base) no sistema de co-geração e suprir a parte variável por 

compra da concessionária. 

A abordagem acima tem um caráter basicamente técnico, apesar de impactar 

economicamente o resultado. No entanto, mesmo que tecnicamente a inçtalaqão 

atenda aos requisitos mostrados, nada disso terá efeito se as tarifas não forem 

favoráveis. 

Assim, quanto mais o empresário estiver pagando pela energia elétrica, mais 

viável se torna a co-geração. Por isso um ponto que precisa ser analisado numa 

primeira abordagem é o tipo de contrato que o cliente tem com a concessionária de 

energia. Quanto maior for a tensão de suprimento mais barata é a energia. Por 

exemplo, em uma determinada concessionária um cliente A4 (recebendo em, 

digamos, 13,8 kV) pode estar pagando cerca de R$120 /MWh na compra de energia. 

Um outro cliente A2 (recebendo em 138 kV) pode ter um custo de R$ 80tMWh. 

Evidentemente que o primeiro tem muito mais chances de ter a co-geração viabilizada 

do que o segundo. 

Outro aspecto é o custo de operação e manutenção que uma planta de co- 

geração requer. Indo ao extremo de um cliente como um shopping cenfre, no qual o 

único consumo (sem auto-produção) é de energia elétrica (para suas demandas 

elétrica e térmica de ar condicionado) a implementação de uma planta de co-geração 

45 Solar Turbines, Waukesha, Caterpillar etc. 



introduzirá um custo adicional de operação e manutenção (e possivelmente de 

administração) que antes ele não possuía46. 

Finalmente existe a DSR: Demanda Suplementar Reserva (ou back-up). Ao 

implantar a auto-produção, o cliente precisa ter uma fonte alternativa de energia 

elétrica para eventuais paralisações da sua máquina ou para as paradas de 

manutenção que podem ser de cinco a quinze dias por ano, dependendo do nível de 

intervenção. As concessionárias têm em suas tabelas as chamadas tarifas de 

emergência, nas quais a demanda contratada tem baixo custo, porém, quando há 

consumo a tarifa é altíssima (duas a três vezes maior do que a tarifa normal). Esse foi 

um ponto de grande discussão no mercado de energia, entre consumidores e 

fornecedores, pois em alguns casos a DSR podia definir a viabilidade de um projeto. 

Hoje, com a regu~amentação~~, já pode-se reduzir esse custo. Com base nela o co- 

gerador fica livre para comprar a energia de quem ele quiser, além de conseguir uma 

redução dos custos de uso do sistema de distribuição caso utilize o back up até doze 

vezes no ano. Evidentemente que esse não é um componente de peso, pois o preço 

do gás afeta muito mais o custo da energia. Entretanto n io  podemos esperar que 

todos os atores do mercado baixem seus preços para viabilizar a co-geração. Se fosse 

assim os bancos teriam que baixar suas taxas de juros, os fabricantes de 

equipamentos teriam que fazer o mesmo com seus preços e assim por diante. Para 

isso existe a regulamentação que, associada as regras de mercado, procura 

contemplar de forma equilibrada os interesses dos diversos agentes envolvidos nele. 

7.4) Avaliação da viabilidade econômica de um projeto de co-geração 

Se uma empresa apresenta uma relação entre energia elétrica e energia térmica 

demandadas, tecnicamente favorável a implementação de um sistema de co-gera~ão, 

há grandes chances de a viabilidade econômica ocorrer. Porém, diversos outros 

fatores têm de estar presentes para que o benefício econômico, representado por um 

ganho obtido na redução de custos, venha a ser suficiente para propiciar retorno, em 

prazo compatível, ao investimento a ser realizado. Dentre os vários fatores podemos 

destacar: 

o custo total que será evitado (custo de energia elétrica comprada e custo de 

combustíveis na atual configuração); 

'13 ISSO sugere mais um ponto positivo para a co-geração: pode propiciar aumento do nível de emprego. 
47 ver resolução 371 de 1999, da Aneel. 



o custo do capital a ser aplicado ao investimento das novas instalações, incluindo- 

se aí tanto o capital próprio como o de terceiros (costuma ficar na faixa de 800 a 

1200 US$lkW instalado); 

a tarifa do gás (atualmente é calculada basicamente acrescentando a tarifa 

estabelecida para o PPT a margem da distribuidora local, ficando em torno de 

US$O, I O lm3); 

os custos de operação e manutenção que os novos equipamentos irão exigir (na 

faixa de 3 a 8 US$/MWh gerado) e 

o custo associado ao contrato de back-up de energia elétrica para cobrir paradas, 

programadas ou não, dos geradores (que em média sai em torno de R$200 por 

MWh consumido). 

Por outro lado, não é correto fazer uma avaliação estática dos resultados 

econômicos de uma planta em função de parâmetros que não são fixos ao longo do 

tempo, visto que todo investimento pressupõe uma vida útil em que o resultado final é 

o resultado líquido de toda esta vida útil. Há de se fazer portanto uma análise mais 

refinada na qual deverão entrar projeções de valores para parâmetros tais como tarifas 

de energia elétrica, preços de combustíveis, taxas de câmbio, taxas de inflação etc., 

de preferência acompanhadas de quantificação das incertezas, associadas a esses 

inputs de modelos financeiros de fluxo de caixa descontado. No tópico 9, adiante, 

apresentamos um exercício no qual essa metodologia é utilizada. 

7.5) Valores envolvidos na co-geração 

Em primeiro lugar a auto-produção de energia elétrica implica em investimentos 

que não são pequenos. Como ordem de grandeza, uma fábrica que demanda 5000 

kW em média, e pode aproveitar todo o calor produzido por uma máquina de 

combustão, terá que investir de 5 a 8 milhões de dólares para conquistar sua 

independência. Portanto terá que reduzir seus custos operacionais anuais em cerca de 

1,5 a 2 milhões de dólares para ter retorno em 5 anos (considerando os custos 

financeiros do mercado atual). Esses números são estimados, e só servem para se ter 

uma idéia dos valores envolvidos. 

Entretanto, temos que analisar criteriosamente, pois diversos fatores influenciam 

a viabilidade de um projeto de co-geração, de modo que não podemos generalizar. 

Um mesmo projeto pode ser viável num lugar e não ser em outro, se mudarmos de 

cidade, de Estado, de região ou de país. E pode ser viável num lugar num dado 

momento e não o ser mais em outro. 



8) Condições favoráveis à co-geração 

Nesse tópico nos referimos a condições mais abrangentes de vocação de uma 

instalação para co-gera~ão. Além dos aspectos técnicos abordados no tópico 7.3, 

temos que considerar os seguintes: 

- tarifas praticadas, ou negociáveis, de energia elétrica: quanto maiores mais 

favoráveis a co-geração; 

- preço do combustível consumido atualmente: idem; 

- preço do combustível a ser utilizado no sistema de co-geração: quanto menor melhor 

- custo de back-up (ou demanda suplementar reserva) de energia elétrica: idem; 

- disponibilidade de utilidades (água tratada e água de refrigeração); 

- existência de espaço para instalação dos equipamentos adicionais. 

A implantação de um sistema de co-geraação significa necessariamente uma 

mudança substancial do perfil do consumidor considerado. Ele pode deixar de ser um 

comprador de energia elétrica para ser um vendedor desta e passar a consumir um 

combustível como gás natural ou óleo. Nesse contexto fica evidente que os preços dos 

citados insumos, associados as demandas na nova situação, comparada com a 

existente ou de referência, impactam diretamente os cálculos de viabilidade 

econômica do investimento. 

9) Estudo de caso 

Uma empresa que possui uma planta industrial cuja central de utilidades precisa 

fornecer energia elétrica comprada da concessionária local atendendo a uma curva 

diáfia de demanda, típica para todos os dias do ano, conforme mostrada na figura 12 a 

seguir: 
% da demanda contratada 

Horas de um dia típico 
Figura 12 Curva diária típica de carga elétrica 

A central possui uma caldeira a óleo combustível tipo I B, para produzir vapor de 

processo para a planta, vapor esse de pressão 10 bar saturado seco, conforme curva 

de demanda, também típica para todos os dias do ano, mostrada na figura 13 a seguir: 



Horas de um dia típico 

Figura 13 Curva diária típica de demanda de vapor 

0 s  valores médios horários correspondentes a essas curvas de demanda diária 

estão na tabela 18 a seguir: 

Tabela 18 Valores das demandas de vapor e de energia elétrica 

Horas do dia 

% vapor máx. 

% EE máx. 

Atualmente essa empresa está sujeita as seguintes condições: 
- energia elétrica: tarifa A4, horo-sazonal azul 

- concessionária Eletropauio (dez 2001) 
- tarifas de demanda: R$22,43/kW.mês na ponta e R$7,48/kW.mês fora da 

ponta; 
- tarifas de consumo: R$l47,02/MWh na ponta seca, R$136,05/MWh na ponta 

úmida, R$69,90/MWh fora da ponta seca e R$61,78/MWh fora da ponta úmida) 
- tarifa de gás natural: R$ 0,3987/m3 (referência tabela progressiva da Pbgás- 

2001) 
- preço do óleo combustível 1 B, da BR, a R$0,4529 por kg (outí2001) 

Uma solução possível de co-geração é mostrada na figura 14: 



Gás 1 

Energia 
elétrica 

Gases de exaustão 

1 CALDEIRA 1 
RECUPERAÇAO 

(HRSG) 

Óleo comb. I B Vapor 10 bar S.S. 

CONVENCIONAL 

Figura 14 Projeto conceitual de co-geração 

O gás natural é o combustível da turbina que aciona o gerador, atendendo a demanda 

elétrica da fábrica, em paridade, e cujos gases quentes da descarga produzem o vapor 

co-gerado através de uma caldeira de recuperação. Para atender a demanda de vapor 

é utilizada a caldeira a óleo combustível que já existe na fábrica. 

Desenvolvemos um programa em Excel específico para estudar esse tipo de 

projeto, cujos dados de entrada são mostrados na tabela 19 a seguir: 

Tabela 19 Dados de entrada no modelo de avaliação 

O programa simula, a cada hora do dia, a operação da planta conforme projeto 

conceiiual, representado por equações de balanço de energia. Os dados de 

performance da turbina e da caldeira de recuperação foram obtidos em programa 

fornecido pelo fabricante (Solar) e aplicado ao modelo de equipamento escolhido 

(Centauro 40). 0 s  rendimentos e eficiências dos equipamentos foram corrigidos com 

DEMANDA ELÉTRICA MAXIMA 

DEMANDA VAPOR MÁXIMA 

Fator de vapor(l0 bar s.s.) 

Fator de disp. da planta coger. 

PCI comb. Convencional 

custo unitário de O&M 

MW 

Uh 

MWh/t 

kcaVm3 

R$lMWh 

3,00 

10,OO 

0,743 

95% 

9704540 

20 

rend. elét. turbina 

rend. térm. turbina 

458,79 

0,3987 

R$/m3 (out 2001) 

R$/m3(Pbgás 612001) 

Eficiência HRSG 

Efic. cald. Conven. 

30% 

65% 

80% 

85% 

preço comb. Conv. 

preço gás natural 

(OC 1 B, 101 3 kglm") 



base em fórmulas polinomiais levantadas a partir de simulações com o próprio 

programa do fabr i~ante.~~ 

No primeiro ano de operação, em que o preço da energia elétrica que o cliente 

compraria da concessionária seria de R$ 119,29/MWh, o programa informa que o 

benefício operacional diário da planta será de R$ 1.691,28 e o benefício anual, tendo 

sido descontado o custo do back-up será de R$ 324.228,85. O consumo de gás 

natural será de 22.090,43 m3/dia, e 15,42 tldia de óleo combustível na caldeira 

complementar. 

O programa de análise então calcula o benefício obtido com a implementação do 

projeto a cada ano do período de 20 anos de sua vida econômica, e configura um fluxo 

de caixa com parâmetros financeiros estabelecidos pelo analista conforme tabela 20 a 

seguir: 

Tabela 20 Dados para formação do fluxo de caixa descontado 

O custo evitado, que constitui o equivalente a receita da planta, tem um 

componente forte no preço da energia elétrica que seria paga pelo cliente caso 

mantivesse seu contrato com a concessionária, sem co-geração. Com o programa 

foram feitas análises para dois cenários: o primeiro, sem reajuste no preço real da 

energia elétrica, e o mesmo para os demais preços; o segundo, com reajustes apenas 

no preço real da energia elétrica nos primeiros anos do fluxo de caixa, com aumentos 

graduais até o oitavo ano, reduções nos três anos seguintes e estabilização até o 

vigésimo ano. A figura 15 a seguir ilustra esse segundo cenário, e a tabela na parte de 

baixo mostra os preços médios da energia que geraram o gráfico: 

48 AS principais equações desse  programa esta0 mostradas no apêndice 2. 



Preço da Energia Elétrica no mercado (R$/MWh) 

.-.-..--.- r- i 
Anos 

! R$/ 
1 MWh 

Figura 15 Projeção de preços da energia elétrica 

Os resultados econômicos principais - Valor Presente Liquido e Taxa Interna de 

Retorno - obtidos do fluxo de caixa descontado, para os cenários com e sem reajuste 

dos preços de energia elétrica (fora a inflação) são mostrados a seguir: 

- Cenário com reajuste no preço da energia elétrica (apenas): 

- Cenário sem reajuste no preço da energia elétrica : 

~ P L  R$ 253,728 Isem financiamento I 

~ P L  R$ (5,862,805) 
TIR -4.60% 
VPL R$ (5,101,272) 
TI R Não avaliada 

Observa-se claramente que esse projeto de co-geração se torna viável se houver 

uma recuperação dos preços de energia elétrica. 

Em seguida submetemos o modelo a uma análise de riscos, associando aos 

valores projetados dos preços da energia elétrica uma distribuição de probabilidades 

triangular conforme figura 16 e tabela 21 a seguir: 

sem financiamento 

com financiamento 

'TI R 15.46% 
VPL R$ 1 .015.261 

INVIÁVEL (VPL C 0) 

I VIAVEL (VPL > O) 
com financiamento 



min. mais ~rovavel máx. reaiuste anual 

Figura 16 Função triangular de distribuição de probabilidades 

Tabela 21 Parâmetros de distribuições de probabilidades adotadas para cada 
fluxo de caixa 

(anos) 

Após 2500 iterações encontramos a distribuição de freqüência acumulada para a Taxa 

Interna de ~etorno~' mostrada na figura 17 seguir: 

Frequência Acumulada da TIR 

TIR 

Figura 17 Distribuição de probabilidade acumulada para a TIR 

49 Contamos com o apoio do consultor Marcos Huber Mendes, da empresa Decision Support Ltda., na 
aplicação do programa @Risk, da Palisade. 



Podemos observar que a probabilidade de a TIR ser menor do que 15%, que foi 

a taxa mínima de atratividade estabelecida para o capital próprio, é de 16,5%. Ou seja, 

esta é a probabilidade de o VPL (valor presente líquido) ser negativo, o que indicaria a 

inviabilidade econômica do projeto. Da mesma forma, portanto, a probabilidade e o 

projeto ser viável seria de 83,5%, para as distribuições de probabilidades adotâdas 

para os preços de energia elktrica ao longo da vida econômica do projeto. 

Podemos tirar uma conclusão importante desse estudo de caso: mesmo com 

certo grau de incerteza, uma recuperação dos preços de energia elétrica nos próximos 

anos5' tornaria viáveis muitos projetos de co-geração atualmente engavetados por não 

se mostrarem atrativos com os parâmetros econômicos de hoje. 

50 Supondo constantes os demais parâmetros econômicos como preço do gás natural, taxa de câmbio etc. 
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V) IMPACTOS DO SETOR ELÉTRICO E DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NA 

CO-GERACÃO NO BRASIL 

Neste capítulo pretende-se mostrar como a co-geração, pela sua concepção 

básica de suprir necessidades tanto de energia elétrica quanto de energia térmica dos 

consumidores, se insere nos contextos dos dois setores abordados em capítulos 

anteriores (setores elétrico e de gás natural). De uma forma muito simplificada, 

podemos ver na co-geração uma conexão desses setores da economia 

tradicionalmente muito pouco correlatos no Brasil. 

É um equívoco abordar a co-geração como uma mera solução tecnológica, com 

considerações de ordem termodinâmica associadas a um conjunto de preços, para 

apontar suas possibilidades econômicas e operacionais. Se houvesse algum interesse 

no sentido de fazer a co-geração se tornar uma realidade generalizada, com todos os 

seus aspectos positivos para os consumidores, empresários e a sociedade em geral, a 

experihcia internacional nos diria que isso s6 foi possível através de políticas públicas 

que equilibrassem esses interesses e propiciassem garantias para que os riscos 

assumidos pelos investidores fossem minimizados. 

Tanto os investimentos quanto os benefícios (ou prejuízos) envolvidos na 

implementação de sistemas de co-geração são substanciais e sensíveis, 

principalmente a mudanças de preços de combustíveis e de energia elétrica. Uma co- 

geração a gás natural (por exemplo) substitui consumo de energia elétrica e de outro 

combustível pelo gás natural. Os preços desses energéticos e suas evoluções ao 

longo da vida útil de uma planta são fundamentais para a viabilidade econômica do 

projeto, que seria percebida, numa primeira abordagem, como a capacidade de o 

benefício líquido da redução do custo operacional obtida cobrir, a valor presente, o 

investimento realizado, e os demais custos fixos adicionados. 

1) A co-geração e o setor de gás natural 

No capítulo II, sobre a indústria do gás natural, vimos que estamos numa fase 

em que a maior parte do país está sendo atendida por uma rede em início de 

expansão, o que sugere riscos para os investidores tanto pelo lado da oferta quanto 

pelo do consumo. 

As Cias. de gás embutem nas suas margens os custos na implantação da rede e 

os respectivos riscos. Os consumidores relutam em substituir seus fornecedores 



tradicionais por um novo, em expansão, exigindo-lhes investimentos na conversão dos 

equipamentos ou na compra de novos, como é o caso da co-geração. 

Há duas dimensões da co-geração que são vistas de formas diferentes pelo 

setor de gás natural: a das grandes unidades geradoras, conectadas a rede básica 

elou a um grande consumidor ou grupo de consumidores de energia elétrica, e a das 

pequenas e médias unidades, atendendo a pequenas e médias instalações industriais 

ou de serviços com eventuais excedentes vendidos através da rede de distribuição. Do 

ponto de vista de mercado consumidor de gás natural, são dimensões com 

tratamentos bem distintos. 

Numa época de crescimento inicial da rede de gasodutos, esta e o mercado 

praticamente se confundem. Assim como no setor elétrico, temos na logística de gás 

os dutos de suprimento e os dutos de distribuição, similares as linhas de transmissão e 

as redes de distribuição de energia elétrica, respectivamente. Assim como a rede de 

transmissão recebe a energia elétrica da geração e a entrega para as distribuidoras e 

alguns grandes consumidores, os gasodutos de suprimento levam o gás das fontes 

(campos de gás não associado e unidades de processamento de gás associado) até 

os cífy gafes das distribuidoras e até os grandes consumidores tais como termelétricas 

e plantas de co-geração de grande porte. É o caso dos projetos liderados pela 

Petrobras nas refinarias (Termorio na Reduc, Termobahia, na Rlam, CCBS na Rpbc) e 

em regiões de produção (Termoaçu no Rio Grande do Norte) e para outras empresas 

(Petroquímica União, Rhodia etc.). Nesse tipo de co-geração, de grande porte, a 

motivação é um pouco diferente do caso da co-geração pequena e média, que é 

suprida pelas redes de distribuição. A existência de um pólo consumidor de vapor 

(como é o caso das plantas da Petrobras) atrai os investidores pela possibilidade de 

produzir a energia por preços mais competitivos em vista da alta eficiência da co- 

geração. 

O mercado de co-geração é, obviamente, visto pelo setor de gás natural como 

uma oportunidade de ampliação de suas vendas. Principalmente na fase em que 

vivemos hoje no país, na qual na maior parte dos Estados as malhas dutoviárias estão 

em fase inicial. Podemos listar alguns fatores que levam a essa posição: 

os custos de investimentos, na construção de dutos de suprimento e de 

distribuição, são muito elevados, além das dificuldades inerentes a esse tipo de 

obra, pois exige ações e negociações associadas a muitos riscos, tais como 

desapropriações de terrenos, diversas licenças de órgãos públicos, autorizações 

de passagem, envolvimento da comunidade etc.; 

o gás natural tem que deslocar outros combustíveis já devidamente instalados em 

termos de logística, tais como óleo combustível, GLP (gás liquefeito de petróleo) e 



óleo diesel, diferentemente da energia elétrica que é, em princípio, ímpar nas suas 

características; 

os grandes consumidores, que têm potencial de consumo suficiente para justificar 

a construção de um ramal, nem sempre estão dispostos a sair de um combustível 

líquido ou sólido, cujo fornecimento não é exclusivo de um único supridor, para 

outro necessariamente entregue por duto o que o torna cativo de um monopólio. 

Na fase de implantação das empresas de distribuição estaduais de gás 

canalizado são feitos contatos com os principais consumidores de outros 

combustíveis, visando oferecer-lhes a alternativa de passar para o gás natural, 

mediante a apresentação das várias vantagens deste combustível quando comparado 

com os que estão sendo utilizados por elas. Aspectos como limpeza, dispensa de 

tanques de armazenamento, preservação da qualidade do ar, segurança tanto quanto 

a vazamentos ou explosões (visto ser um gás mais leve do que o ar) quanto a 

confiabilidade de suprimento são citados nesses contatos. As empresas distribuidoras 

costumam também financiar as adaptações que os clientes teriam que fazer em seus 

equipamentos de modo que eles possam utilizar o gás natural como combustível, tais 

como trocas de queimadores, através dos chamados "mútuos" , que são cláusulas do 

contrato de fornecimento que transfere, por exemplo, para o seu final, o pagamento 

dos volumes consumidos nos meses iniciais. Com isso, o cliente consegue ter um 

custeio inicial menor, ajudando-o a adaptar suas fornalhas ou caldeiras. 

Nessa etapa de pesquisa de mercado, as distribuidoras de gás canalizado fazem 

também uma avaliação preliminar do potencial do cliente para auto-produção de 

energia elétrica via co-geração. Isso porque uma instalação vocacionada para co- 

geração (ver cap. IV) pode significar um acréscimo de consumo de cerca de 30% por 

esse cliente, ou as vezes, até mais do que isso, dependendo da relação entre suas 

demandas de eletricidade e de energia térmica. 

Outro fator que precisa ser avaliado pelas distribuidoras de gás canalizado é 

quanto a continuidade do consumo por parte do cliente, seja ele com ou sem co- 

geração. Numa rede de dutos ainda pequena, portanto com baixa diversidade de 

fornecimento, a presença de consumidores com baixo fator de carga, isto é, com 

demanda média bem menor do que a máxima, é ruim do ponto de vista operacional 

quanto ao controle das pressões ao longo da rede, pois assim como na energia 

elétrica, elas são itens de qualidade de fornecimento de alta importância para as 

instalações dos clientes. Além disso, há um problema econômico na medida em que a 

distribuidora costuma estar sujeita a cláusulas de take orpay e de shíp orpay em seu 

contrato com a sua supridora. A baixa diversidade das pontas de consumo ao longo do 



tempo pode lhe trazer multas devidas a estas cláusulas, o que ela tenderá a transferir 

para seus clientes, dificultando sua competitividade em relação aos demais 

combustbeis cujos contratos não contemplam esse tipo de restrição. 

Em resumo, a co-geração é muito interessante para a indústria de gás natural 

tanto por permitir ampliar seu volume de vendas, ao atingir um mercado que não seria 

necessariamente seu (o de energia elétrica) quanto por propiciar uma expansão mais 

acelerada para a sua rede de distribuição. Além disso os co-geradores, buscando 

atender suas demandas térmicas, ajudam a estabilizar as pressões da rede pela maior 

continuidade do consumo. 

2) A co-geração e o setor elétrico 

No capítulo sobre o setor elétrico, foi afirmado que a incerteza hidrológica 

associada as grandes usinas hidrelétricas, afastadas dos centros de consumo, 

recomenda a geração térmica e distribuída e, para isso, o país importa e produz gás 

natural. Por outro lado, expectativas de excesso de capacidade de geração hídrica 

levam a previsões de baixos preços de mercado, e afastam os investidores das novas 

usinas, necessárias para reduzir aquelas incertezas. 

Adicionalmente, há o risco regulatório principalmente depois que o governo 

começou a trabalhar no sentido de remediar os efeitos da "má sorte" meteorológica 

que levou ao racionamento de 2001: arriscou-se demais ao usar a energia 

armazenada nos reservatórios para postergar investimentos na expansão. O processo 

de Revitalização do Setor Elétrico contém definições fortes e com idas e vindas, 

propostas e contra-propostas, que aumentaram muito o risco regulatório que já existia 

devido a RESEB (Reforma do Setor Elétrico Brasileiro). Criou-se o Valor Normativo, 

para dar mais garantias aos investidores, em seguida, mudaram-no e se anunciou seu 

fim. Mais recentemente, ele foi novamente discutido, mas com vistas a ter seu valor 

definido pelo mercado5'. 

O preço no mercado de curtíssimo prazo (spof) é definido pelo CMO (custo 

marginal de operação do sistema elétrico), calculado pelo programa NEWAVE. O 

governo já anunciou a intenção de desvincular o preço spof do CMO, de modo que ele 

passaria a ser definido por mecanismos de mercado, e o NEWAVE seria utilizado 

apenas para estabelecimento do despacho de carga das usinas geradoras ligadas a 

rede básica, utilizando-se o MRE (mecanismo de relocação de energia) que minimiza 

(ou socializa) os efeitos do risco hidrológico. 

51 Jornal "Valor Econômico", de 05/06/2002 



Diante dessas indefiniçóes, o empresário consumidor de energia elétrica, que já 

tem muitos problemas relacionados ao seu negócio principal para resolver, prefere não 

se arriscar investindo em auto-produção, a menos que ela seja essencial para seus 

resultados, até mesmo sem co-geração, como é o caso do segmento de ferro-ligas.52 

Fazer co-geração hoje já é difícil, e depender de venda de excedentes de co- 

geração para viabilizar o projeto é mais difícil ainda, diante desse quadro de incertezas 

no setor elétrico. 

A geração distribuída, no conceito que a distingue da concentrada, na medida 

que a produção e o consumo se ligam ou diretamente ou através da rede de 

distribuição (sem carregar a rede básica), é uma tendência que decorre dos seguintes 

fatores: 

os ganhos de escala e de eficiência das plantas maiores não têm mais o mesmo 

peso que tiveram no passado nas decisóes de planejamento do parque gerador, 

em vista do desenvolvimento tecnológico, que melhorou a eficiência de máquinas 

menores sem grandes aumentos dos seus custos de investimento por kW de 

capacidade; 

o aumento do custo do capital, que levou os investidores a preferir plantas 

menores, com maiores facilidades de obtenção de financiamentos; 

a logística de geração, transmissão e distribuição está cada vez mais sofisticada e 

sujeita a falhas de fornecimento, levando os custos de interrupção para os 

consumidores a valores que viabilizariam investimentos em auto-produção. 

Conforme podemos observar nos planos decenais de expansão do setor, no 

próximo tópico, a co-geração é vista como redução de demanda, pois ela tem sido 

implementada tradicionalmente em segmentos da indústria nos quais é viável ou 

necessário investir em auto-produção pela existência de resíduos combustíveis (e as 

vezes poluidores) nos seus processos. 

Mo âmbito das distribuidoras de eletricidade a co-geração é geralmente vista 

como ameaça de perda de mercado e também como concorrente quando ela 

apresenta excedentes. O que elas têm feito é, em certos casos, oferecer ao 

consumidor candidato a co-geração tarifas com desconto para evitar perdê-lo, ou 

oferta de compra de excedentes a preço baixo melhorando seu mix de compra, ou 

ainda oferecendo elas mesmas a co-geração com outsourcíng 53. 

52 Interessante que este segmento no racionamento de 2001 preferiu importar sua produção e parar suas 
fábricas para ganhar mais vendendo sua energia não consumida (Revista Brasil Energia, 11-46, pg. 100 
de maio de 2001). 
53 Terceirização, neste caso, do serviço de produçao e suprimento de energia nas próprias instalações do 
cliente. 



Mas tem sido mais comum a postura de criar barreiras, seja na contratação de 

back up, seja até mesmo procurando convencer o cliente de que não seria uma boa 

opção, também porque, no caso de paralelismo há riscos de problemas de qualidade, 

como a geração de harmônicos, energia reativa e de excessivo aumento das correntes 

de curto circuito da rede, exigindo investimentos adicionais para proteção ou o 

redimensionamento de equipamentos para suportarem essas correntes eventuais. 

A auto-produção tende a se revelar como a geração de sistemas isolados. 

Porém, exige a manutenção de uma reserva de capacidade no sistema interligado 

para contratos de back-up. Isso sustenta a existência de uma capacidade ociosa cada 

vez maior no grid, mantendo a necessidade de expansão de capacidade sem haver 

expansão no consumo, necessariamente. Ou seja, o crescente atendimento do 

mercado de energia elétrica via auto-produção não significa redução dos 

investimentos na expansão, pelo menos nos níveis imaginados num primeiro 

momento. 

Da mesma forma que no setor de gás natural, o setor elétrico enxerga a co- 

geração em dois níveis: a grande co-geração conectada ao sistema interligado (rede 

básica) e a pequena (e média) em geral ligada aos sistemas das distribuidoras. No 

primeiro caso, a existência de contratos de venda firme de vapor faz com que as 

usinas se declarem inflexíveis pelo menos quanto a potência correspondente (co- 

gerada) a esses compromissos, o que, até certo ponto, pode diminuir um pouco a 

flexibilidade da operação do sistema pelo ONS. Quanto a co-geração pequena ou 

média, seus efeitos só se tornam perceptíveis para o sistema interligado se ela for 

generalizada em determinadas regiões de modo que os fluxos de energia passem a 

percorrer linhas agora super-dimensionadas sujeitando o sistema a um certo grau de 

instabilidade (ver o ítem 4 adiante). 

Finalmente, a expansão da geração distribuída, seja por UTE's seja por co- 

geração, pode ter efeito "auto regulador", apresentando uma taxa de crescimento alto 

no curto e médio prazos, mas uma sensível redução no longo prazo. Isso porque 

fatores que motivam a auto-produção começariam a se esvaziar, tais como: 

custo da energia elétrica no mercado, caindo pelo excesso de oferta; 

confiabilidade do sistema de suprimento, melhorando com a distribuição da 

geração. 

A entrada de um número grande de pontos de geração no sistema pode afetar 

sua estabilidade, aumentando a freqüência de interrupções, mas as durações tendem 

a ser menores devido a menor dependência dos centros de carga em relação as 

fontes. 



2.1) A co-geração no plano decenal de expansão do setor elétrico 

No planejamento da expansão do setor elétrico, até recentemente realizado pelo 

extinto GCPS (Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema Elétrico) e hoje 

desenvolvido pelo CCPE (Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão), com 

caráter indicativo, a auto-produção via co-geração era considerada apenas redução de 

demanda, e os dados apresentados se referiam aos segmentos do setor industrial que 

produziam sua energia elétrica a partir de substâncias combustíveis obtidas dos seus 

próprios processos produtivos, e sem possibilidades de colocação no mercado. Ou 

seja, eram considerados apenas os setores Sucroalcooleiro, Químico, Refino de 

Petróleo, Siderúrgico e Papel-Celulose. Veremos mais adiante os valores 

considerados nos planos de expansão. 

O plano de expansão 2000-2009 já inclui outros setores aos considerados no 

plano decenal anterior, e são descritos nos parágrafos abaixo. Quanto ao 

planejamento da distribuição, as distribuidoras têm seus equilíbrios econômico- 

financeiros garantidos nas tarifas de uso, mesmo que deixem de fornecer a energia 

consumida. 

O setor sucro-alcooleiro é auto-suficiente de energia térmica e elétrica pois o 

bagaqo de cana, subproduto do seu processo agroindustrial, é produzido numa 

quantidade tal que, associado ao seu poder calorífico (mesmo que baixo), é capaz de 

atender com sobra a toda a demanda energética da usina. Como na ocasião em que 

as usinas foram projetadas não havia mercado para excedentes de bagaço, o seu 

aproveitamento não foi contemplado com preocupações de eficiência. Hoje, com a 

escassez de energia nas regiões Sudeste e Nordeste, justamente as que possuem os 

maiores parques sucro-alcooleiros do país, as usinas estão partindo para investir em 

melhorias nos seus processos e nos equipamentos de geração de vapor a bagaço, 

para produzir excedentes de energia elétrica a serem comercializados no mercado. 

Além disso, ainda é possível produzir também excedentes de bagaço comercializável 

no mercado local para outras empresas (como as do segmento de sucos de frutas) as 

quais tem buscado o bagaço das usinas para sua produção de vapor. 54 

No setor químico foram consideradas no PDE (Plano Decenal de Expansão do 

Setor Elétrico) empresas pertencentes aos subsetores Petroquímico, Fertilizantes, 

Soda-Cloro, entre outros. Nos processos dessas empresas é possível aproveitar 

subprodutos combustíveis, gases residuais combustíveis ou vapor gerado por calor 

54 Fonte: Usinas Caeté (AL) e Grupo Corona (SP) 



sensível de efluentes, que atingem altas temperaturas em função do processo 

associado. Assim, mesmo adquirindo energia de fornecedores externos (energia 

elétrica parcialmente da concessionária local, óleo combustível, GLP etc.), o 

aproveitamento daqueles energéticos residuais torna a auto-produção 

economicamente viável. 

As refinarias de petróleo produzem derivados líquidos, sólidos e gasosos de 

difícil colocação no mercado, seja pelo baixo valor seja por falta mesmo de 

consumidores. É o caso de resíduo asfáltico, gases residuais a base de enxofre, 

excedentes de óleos pesados, LCO (um tipo de diesel obtido do craqueamento 

catalítico com alta instabilidade química), e assim por diante. Em geral, as refinarias de 

petróleo têm condições de ser auto-suficientes em energia, mas é conveniente ter 

contratos de demanda com o setor elétrico, pois em certos momentos é necessário ou 

economicamente vantajoso comprar ao invés de gerar parte da energia c~nsumida .~~  

O setor siderúrgico aproveita gases obtidos no seu processo de produção de 

coque para fabricação do aço na geração de energia. Em geral, o que sobra de gases 

não é suficiente para independência energética da usina, sendo necessário comprar o 

que falta da concessionária, o que torna esse setor um importante co-gerador a gás 

natural em potencia~.~~ 

O setor de papel e celulose utiliza basicamente nas plantas de produção da 

celulose a chamada "lixívia" , uma emulsão de licor negro, líquido residual do processo 

de fabricação da celulose, e sólidos obtidos da própria madeira da qual é extraída a 

matéria-prima. Em muitas plantas ocorre a auto-suficiência energética. Assim como 

nos demais auto-produtores que utilizam resíduos dos seus processos, o vapor é 

gerado em caldeiras de alta pressão, passa por turbinas de contrapressão e/ou de 

condensação com extração, suprindo os níveis de média e baixa pressões de vapor 

para uso no processo. Essas turbinas acionam geradores elétricos bem como 

equipamentos mecânicos do processo (como moendas, picadores, ventiladores, 

compressores, bombas e t ~ . ) . ~ ~  

55 Fonte: PETROBRAS - Refinaria Duque de Caxias (REDUC), Duque de Caxias, RJ 
5"onte: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, Volta Redonda, RJ 
57 Fonte: RIOCELL, Guaíba, RS 



2.2) O mercado potencial de co-geração 

No Plano Decenal de Expansão (PDE) 1999-2008 consta que a potência 

instalada de co-geração nos cinco setores citados acima em 1998 era de 2.467 MW, 

com um potencial de mercado previsto para 2003 de 6.610 MW (potencial econômico 

de 12.628 MW e termodinâmico de 17.754 MW). Já no PDE 2000-2009 foram 

incluídos os setores de Alimentos/Bebidas (que engloba o sucroalcooleiro), o de 

Cimento e o Têxtil. O potencial de mercado em 2004 foi previsto em 4.320 MW e em 

2009 de 5.093 MW. Esses valores do PDE 2000-2009 são conservadores, pois as 

indústrias dos setores de cimento e têxtil não disponibilizaram os dados necessáríos 

para essa avaliação. 

O setor Alimentos/Bebidas, que como foi dito no PDE 2000-2009 engloba 

também o setor sucroalcooleiro, introduz os segmentos de industrialização de 

produtos alimentícios como embutidos, congelados, concentrados, que envolvem 

principalmente a demanda térmica na cocção. As bebidas ficam por conta das 

cervejarias, que além de consumirem vapor para seu processo o utilizam em grande 

quantidade na lavagem de garrafas, e das fábricas de refrigerantes, que além dos 

energéticos demandados dá aproveitamento econômico ao COn proveniente da 

queima do gás no acionador do gerador elétrico (turbina ou motor). 

Outros setores tecnicamente vocacionados para co-geração não foram ainda 

incluídos, como é o caso do setor de cerâmica branca e da indústria de fumo. 

Na produção de cerâmica branca existe uma demanda térmica razoável na 

secagem da mistura em base úmida das argilas e outros componentes dos pisos e 

revestimentos cerâmicas de alta resistência. O "soproJJ de calor da descarga de uma 

turbina a gás na faixa de potência normalmente encontrada nessas plantas, tem 

temperatura e quantidade de energia muito próximas das exigidas nesses processos. 

Na Europa, particularmente na Espanha e na Itália, a co-geração é amplamente 

utilizada nesse setor (BARONCINI e CHIARINI, 1995). 

Na indústria de beneficiamento do fumo, para torná-lo matéria-prima para 

fábricas de cigarros e similares, há uma grande demanda de calor na retirada da água 

contida nas folhas de fumo. As temperaturas envolvidas permitem a utilização de 

turbinas a gás natural, cujos gases de descarga substituiriam os gases diretos de 

queima de gás, e acionariam geradores para atender a demanda elétrica dos 

exaustores, com venda de excedentes no mercado. 

Outro setor que foi abordado no PDE 2000-2009 foi o de serviços, englobando aí 

hotéis, shoppings centres, aeroportos etc. Esse setor tem uma grande vocação para 

co-geração a gás natural, principalmente para a produção de frio visando o conforto 



ambiental. O PDE estimou a potência atualmente instalada nesse setor em 250 MW, 

dos quais 50 MW no Estado do Rio de Janeiro. O crescimento está previsto em 350 

MW a cada ano até 2004, no qual chegaria portando a 1.650 MW. 

3) Situação atual no Brasil 

Em fins da década de 90, havia um projeto de regulamentação no Ministério das 

Minas e ~nergia~', que seria o arcabouço para a implantação da co-geração no Brasil. 

O ponto mais polêmico era relativo exatamente a compra de excedentes de co- 

geração pelas concessionárias de distribuição. A proposta estabelecia que: 

r 50% de toda nova energia, contratada pelas distribuidoras, teria que ser de co- 

geração; 

as distribuidoras seriam obrigadas a comprar de co-geradores homologados entre 

I e 50 MW; 

pagariam teto 25% acima da máxima tarifa paga pelo consumidor (industrial: 

4OR$/MWh, serviços:6OR$/MWh, a p r ~ x . ) ~ ~ ;  

para combustivel renovável, o teto subiria 10%; 

o preço do gás deveria ser o mesmo que para grandes termoelétricas; 

a DSR (demanda suplementar de reserva ou back up) deveria ser vista de forma 

sistêmica pelas Cias. Distribuidoras. 

Obviamente, a proposta não foi adiante, principalmente por fortes pressões de 

grandes distribuidoras. De fato, essa proposta, sem sombra de dúvida, teria profundas 

consequências, e talvez não fosse mesmo a mais adequada, pois poderia dificultar a 

necessária expansão do parque gerador para atender ao crescimento da demanda. 

Uma proposta mais suave possivelmente não teria causado tantas resistências, 

permitindo que o projeto como um todo fosse adiante, implementando outras regras 

úteis para o setor. O fato de o auto-produtor poder se tornar produtor independente e 

vender sua energia excedente para quem quiser, foi um importante passo na 

regulamentação, pois até 1898 ele só poderia vendê-la para a concessionária local. No 

entanto a maioria dos consumidores industriais não se interessa em vender 

excedentes no mercado para não se desviar do seu negócio principal ou por não 

querer assumir os riscos que o setor elétrico, conturbado, propicia. Além disso, em 

muitos projetos, a utilização da paridade térmica, que produz eventualmente 

58 "Diretrizes de Política Energética para Estímulo à Co-geraçiio", 1999, proposto pelo EngO Eugênio 
Mancini, então diretor do DNDE, do MME. 

59 Valores daquela época (1 999). 



excedentes de energia elétrica, exige investimentos maiores do que a paridade 

e~étrica.~' 

Alguma coisa já foi feita pelo poder público para ajudar a viabilização da co- 

geração no País. Dentre diversas providências podemos destacar alguns pontos mais 

importantes, conforme se segue: 

e menores restrições a auto-produção; 

regulamentação do produtor independente de energia; 

qualificação do co-gerador; 

caracterização do co-gerador (qualificado) como consumidor livre para escolher 

seu fornecedor de energia de back up; 

criação de desconto em situações especiais nas tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição para reserva de capacidade a ser utilizada para o back up. 

O INEE, Instituto Nacional de Eficiência Energética, tem dado uma fundamental 

contribuição para o desenvolvimento da co-geração no Brasil, através de eventos, 

reuniões e grupos de trabalho, atuando intensamente junto a entidades 

governamentais no sentido de sugerir regras que incentivem ou derrubem barreiras a 

co-geração. Dentre muitas ações importantes, há um documento relacionando e 

mostrando todo o arcabouço legal que afeta a co-geração no pak6'  

Apesar de todo esse esforço regulatório, isso não foi suficiente para deslanchar a 

co-geração a gás natural no Brasil. A história da co-geração a gás aqui é muito 

recente. O primeiro registro que temos é o do shopping cenfre Ilha Plaza, na ilha do 

Governador, Rio de Janeiro, inaugurado em 1 9 9 2 . ~ ~  De lá para cá o número de 

unidades implantadas é muito pequeno se considerarmos o potencial do parque 

industrial e comercial do país. 

Segundo o BEN (Balanço Energético Nacional) de 2000, o consumo de óleo 

combustível (OC) em segmentos do setor industrial vocacionados para co-geração 

(química, alimentos e bebidas, têxtil, papel e celulose, cerâmica) foi de 3.627.000 tEPs 

(toneladas equivalentes de petróleo). Como o óleo combustível tem um poder 

calorífico muito próximo ao do petróleo, esse número traduz aproximadamente o 

consumo nestes segmentos no citado ano. Considerando um PCI (poder calorífico 

inferior) de, em média, 9580 kcallkg, para o OC, aquele número aponta uma demanda 

60 Na paridade térmica a planta é dimensionada para operar suprindo toda a demanda térmica da 
empresa, e a energia co-gerada ou é complementada por compra ou é vendida se for excedente. Na 
!,aridade elétrica ocorre justamente o contrário. 

62 
INEE, Co-geração: Legislação Específica e Correlata, Fórum de Co-geração, 1999 
fonte: COGERAR - Sistemas de Energia, empresa que implementou a co-geração nesse shopping 

centre. 



térmica de cerca de 40 mil GWhth em 2001. Se essa demanda fosse atendida por co- 

geração a gás natural, e supondo que a energia elétrica co-gerada estivesse em torno 

da metade da energia térmica, somente nesses segmentos o potencial seria de quase 

2300 MW médios. Esses números são conservadores, pois não consideramos 

diversos outros segmentos vocacionados, que não são destacados no BEN, e outros 

setores promissores como o setor de serviços63. 

Até o final de 1998 muitos projetos estavam em estudo com boas perspectivas 

de implementação, mas no primeiro semestre de 1999 dois fatos causaram o 

arquivamento da quase totalidade dos estudos: uma maxi-desvalorização do Real e 

um súbito aumento dos preços do gás natural em todo o mundo. Em moeda nacional, 

portanto, os efeitos se superpuseram. Os três fatores mais importantes para a 

viabilidade dos projetos de co-geração se comportaram desfavoravelmente: 

gás natural mais caro; 

investimentos mais caros (a maioria dos equipamentos é importada); 

energia elétrica a preço mais estável por não ser afetado por esses fatores. 

A figura 18 a seguir mostra, aproximadamente, as evoluções do preço médio do 

gás natural e do preço médio da energia elétrica, para o consumidor industrial, a taxa 

ã95 ã96 897  B98 â 9 9  2000 2001 2002 

Fonte: Petrobras Distribuidora - 2002 Fonte: Eletrobrás - 2002 

preços médios de gás natural ao 

I taxa de câmbio 

preço médio de energia elétrica para a 

I INPC (acumulado) 

Fonte: Banco Central do Brasil- 2003 onte: Banco Central do Brasil - 2003 

Figura 18 - evoluções dos preços de energia elétrica e gás natural para a 
indústria, da taxa de câmbio e do INPC acumulado nos últimos 7 anos 

63 NO item 2.2 deste capitulo destacamos a previsão de mercado de co-geração pelo Plano de Expansão 
do Setor Elétrico 1999-2008 como sendo 6610 MW. Mas este valor considera todos os tipos de co- 
geraçio, não apenas a gás natural. 



de câmbio e o I N P C ~ ~  acumulado, nos últimos 7 anos. A taxa de câmbio afeta 

diretamente os custos de investimentos e indiretamente o preço do gás natural. 

Podemos observar que para um aumento de 104% do INPC acumulado, o preço da 

energia elétrica para a indústria ficou 137% maior, enquanto que o preço do gás 

natural e a taxa de câmbio subiram 264% e 273%, respectivamente. 

Desde então, o crescimento da co-geração no Brasil tem se realizado de forma 

incipiente, muito abaixo do nível que se esperava até 1999. Conforme podemos 

observar na tabela 22 a seguir, muito pouco se conseguiu alcançar na última década. 

Tabela 22 Plantas de co-geração a gás natural qualificadas pela Aneel em operação 

Energy Works Kaiser Pacatuba 

Globo 

Energy Works Rhodia Santo André 

Suape, CGDc, Koblitz Energia Ltda. 

Suzano 

Celpav IV 

Energy Works Kaiser Jacareí 

UGPU (Messer) 

PROJAC Central Globo de Produção 

Unidade de Geração de Energia Área II 

Energy Works Rhodia Paulínia 

Iguatemi Fortaleza 

Cesar Park Business HoteVGlobenergy 

Bayer 

Carioca Shopping 

Stepie Ulb 

5.552 

5.160 

11.000 

4.000 

38.400 

63.480 

Inapel 

Eucatex 

Tomando como base um projeto realizado pelo autor quando atuava na 

Petrobras Distribuidora, para uma empresa de cerâmica branca do Nordeste, podemos 

perceber bem os efeitos citados acima. A empresa já consome gás natural para o 

processo e se interessou em ter auto-suficiência na geração de energia elétrica 

através de uma planta de co-geração. A tabela 23 a seguir mostra os resultados de 

uma analise preliminar dos principais parâmetros técnicos e economicos levantados, 

Pacatuba - CE 

Duque de Caxias - RJ 

Santo André - SP 

Cabo de Santo Agostinho - PE 

Suzano - SP 

Jacareí - SP 

8.592 

7.700 

4.950 

6.000 

10.000 

4.794 

2.1 O0 

3.840 

3.200 

3.300 

Millennium 

TOTAL 

64 índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

Jacareí - SP 

Jundiaí - SP 

Rio de Janeiro - RJ 

Limeira - SP 

Paulínia - SP 

Fortaleza - CE 

Guarulhos - SP 

São Paulo - SP 

Rio de Janeiro - RJ 

Canoas - RS 

1.204 

9.800 

Guarulhos - SP 

Salto - SP 

Fonte: ANEEL - 17/10/2002 

4.781 

197.853 

Camaçari - BA 



em três momentos6=. O investimento máximo admitido é calculado como sendo o que, 

para o benefício líquido obtido com a implementação do projeto, o fluxo de caixa 

descontado de 20 anos apresente uma taxa de retorno igual ou maior do que a taxa de 

desconto (taxa mínima de atratividade). A última linha da tabela mostra a diferença 

entre o investimento máximo que pode ser feito e o valor estimado para ele. Um 

resultado positivo aponta para a viabilidade, e quanto mais negativo mais longe da 

viabilidade ele se apresenta. As três primeiras linhas66 são os principais dados de 

entrada no algoritmo de cálculo dos valores da quarta linha. 

custo da energia elétrica 

tarifa de gás natural 

taxa de câmbio 

investimento máx. admitido 

investimento esperado 

dif. Invest. máx. e esperado 

indicação 

Tabela 23 - Efeitos dos aumentos do gás natural e da taxa de câmbio na viabilídade 
de um projeto de co-geração 

dez199 

74,3 

0,169 

1,93 

3.244.394 

5.597.000 

-2.352.606 

inviável 

Como podemos notar, de janeiro a dezembro de 1999 a tarifa de gás natural 

subiu 34%, a taxa de câmbio subiu 60,8%, enquanto que o custo de energia elétrica 

para o cliente junto a distribuidora local não aumentou. E de dezembro de 1999 para 

julho de 2002, em termos reais, a energia elétrica subiu 14,2%, a tarifa de gás natural 

subiu 56,2% e a taxa de câmbio subiu 21,2%. Com isso os custos, operacional e de 

capital, ficariam maiores com co-geração, sem o correspondente aumento de custo 

evitado para viabilizar o projeto. 

A co-geração está deixando de ser algo atrativo apenas pelo possível benefício 

da redução dos custos operacionais no suprimento de energia em função da maior 

eficiência energética dessa concepção de projeto. Uma conjugação de demandas 

elétrica e térmica casadas com a produção co-gerada, de tarifas de combustível e de 

energia elétrica e custos de investimento que levem a um resultado econômico 

ju1/02* 

84,86 

0,264 

2,34 

3.1 73.640 

6.786.000 

-3.612.360 

inviável 
'valor trazido a 1999 por correcão pelo INPC 

R$/MW~ 

R$/m3 

R$/US$ 

R$ 

R$ 

R$ 

65 O cálculo foi feito para dois turbogeradores a gás natural de 1MW cada, fator de carga 100%, 
rendimento elétrico de 25%, custo de O&M de 10R$IMWh e de back up de 100 R$/MWh. O projeto teria 
financiamento do BNDES. 
66 O custo da energia elétrica foi levantado com base nas contas de energia do cliente, a tarifa de gás foi 
fornecida pela concessionária estadual de distribuição e a taxa de câmbio foi obtida pela internet no sife 
do Banco Central do Brasil. 

jan/99 

74,3 

0,126 

1,2 

3.664.933 

3.480.000 

1 84.933 

viável 



vantajoso, não é possível de se manter ao longo do tempo, em vista das incertezas 

associadas a essas tarifas, e o grande peso que elas assumem nesses resultados. 

Por ser uma alternativa reconhecidamente interessante para a sociedade, é de 

se supor que cabe um importante papel ao setor público na implantação de políticas 

na área energética que propiciem condições mínimas para o desenvolvimento dessa 

alternativa tão eficiente. E, como já foi dito, tem sido essa a experiência internacional. 

Uma forma de reduzir um pouco o risco cambial no financiamento dos 

investimentos relativos aos equipamentos importados seria o incentivo a fabricação 

desses equipamentos no país67, o que não é impossível, pois a tecnologia ou já é bem 

conhecida ou pode ser adquirida68. 

Quanto ao gás natural, é muito difícil alterar a situação pela predominância de 

importação deste combustível, mas mesmo assim há um esfor~o da Petrobras no 

sentido de renegociar os contratos com a Bolívia de modo a atenuar esse problema. 

Um fator de peso e que está passando por uma fase de enorme indefinição é o 

preço da energia elétrica, pois ele é o principal parâmetro de cálculo do custo evitado 

pela opção de co-geração. Há grande controvérsia hoje sobre como deverá evoluir, 

nos próximos 2 a 5 anos, o preço médio da energia elétrica. 

O estudo de caso apresentado no capítulo de co-geração (cap. IV, ítem 9) toca 

no ponto principal desta dissertação. Ao mesmo tempo que segura a inflação, não 

deixando os preços de energia elétrica atingirem os valores que remunerariam os 

investimentos já realizados, o governo inviabiliza novos investimentos tanto na 

termogeração como na co-geração. E na outra ponta, a do gás natural, a incipiente 

expansão do parque termoelétrico criou um passivo devido ao fake-or-pay do contrato 

com a Bolívia. Por isso corremos o risco de ver usinas hidroelétricas vertendo água 

(sem gerar energia) e usinas termelétricas despachando, pois o gás já estaria em 

grande parte pago, o que apesar de parecer absurdo, pode até ser economicamente 

vantajoso num dado momento pois a geração térmica em sendo mais próximas dos 

grandes centros de carga, pode reduzir perdas do sistema de transmissão. 

4) Comentários adicionais 

A co-geração teve seu impacto no setor de gás natural e no setor elétrico 

analisado pela ótica da pequena escala, ou seja, mais voltado para a auto-produção. 

67 Entrevista com o prof. Luiz Pinguelli Rosa, da COPPEIUFRJ, durante seminário "Perspectivas para o 
Gás Natural e a Termogeração no Brasil no Horizonte 2010", Petrobras, Rio de Janeiro, agosto de 2002. " Algumas empresas estão fabricando protótipos de pequenas unidades utilizando motores veiculares 
convertidos para gás natural, com preços bastante competitivos. 



Nesse sentido, sua implementação deve ser vista pelo ponto de vista 

microeconômico, ou seja, o consumidor de combustível e de energia elétrica que 

decide ter suas necessidades atendidas somente com gás natural, via co-geração, é 

tal que sua entrada isolada no sistema e seu comportamento como carga não interfere 

neste sistema (seja de suprimento de gás seja no de energia elétrica). Diferentemente, 

uma grande termelétrica (por exemplo de 500 MW) que, em função de necessidades 

do sistema ou por razões econômicas, pode ser ou não despachada, e consome cerca 

de 2 milhões de m3 por dia de vazão ou não (se for a ciclo combinado). Essa vazão 

corresponde hoje ao consumo de uma concessionária de distribuição de gás de médio 

porte. 

O desafio de implantar uma política de geração distribuída através da co-geração 

de energia a gás natural se deve ao fato de que esta solução de engenharia precisa se 

ancorar em dois setores distintos da economia: o setor elétrico, maduro e antigo, e o 

setor de gás natural, infante e recente. Da mesma forma que na geração, "a 

participação térmica (do gás natural) é inviável, pois qualquer entrante tem que se 

agregar a um sistema cooperativo já insta~ado".~~ 

O setor elétrico vê fortes restrições ao processo de inserção de térmicas a gás 

natural no parque gerador. Percebe-se nesse nível uma força muito grande da cultura 

hidrelétrica e uma sutil resistência a geraçáo distribuída, quanto a aspectos elétricos. 

A geração distribuída, como fonte de energia para a rede de distribuição ou de 

transmissão, não é uma simples inversão ou redução de fluxo energético nos seus 

cabos de condução. Há implicações de origem elétrica que podem provocar problemas 

ao funcionamento do g19d, tais como instabilidades, interrupções e comprometimento 

da qualidade em termos de tensões, freqüência, harmônicos dentre outros. 

Do lado do setor de gás natural, há uma pressão no sentido de "invadir" o setor 

elétrico, deslocando seu mercado tanto no atacado como no varejo. O que podemos 

constatar, e foi amplamente descrito nesta tese, é que o suprimento de gás natural, no 

plano dos grandes gasodutos, só se víabiliza em curto prazo pela implantação de um 

parque termelétrico. E a pequena ou média auto-produção, via co-geração a gás 

natural, ajuda muito a viabilizar a expansáo das redes de distribuição estaduais, 

deslocando tanto os fornecedores tradicionais de eletricidade, que são as 

distribuidoras, como os fornecedores de outros combustíveis (carvão, óleo 

combustível, lenha etc.). 

69 Palestra do prof. Ildo Sauer, da USP, no seminário Perspectivas para o Gás Natural e a Termogeração 
na Brasil no Horizonte 2010", Petrobras, Rio de Janeiro, agosto de 2002 



0 s  principais fatores que compõem as equações da avaliação econômica de 

uma planta de co-geração a gás natural são os seguintes: 

Custo do gás 

Custo evitado (energia elétrica mais combustível atual se houver) 

Custo do capital investido 

Custo da DSR (back up) 

Custo de O&M (operação e manutenção) 

A lista acima está em ordem do fator de maior para o de menor peso no 

resultado do negócio. 

Considerando os três primeiros, cujo conjunto determina cerca de 80% do custo 

da energia gerada, percebemos que as principais incertezas que os afetam são: 

taxa de câmbio (moeda americana) 

tarifa do gás natural 

preço da energia elétrica 

O IGP-M afeta a todos de forma igual e podemos, numa primeira abordagem, 

excluir da análise. 

Como podemos ver no exemplo apresentado capítulo IV, a viabilidade do projeto 

estudado só é possível hoje em função de uma forte correção nos preços da energia 

elétrica nos próximos anos, se comparada com a dos demais preços envolvidos. 

Pudemos observar nos anos recentes que até 1999 era possível encontrar nos 

EVTE's (estudos de viabilidade técnica e econômica) dos projetos de co-geração taxas 

de retorno suficientemente altas para dispensar esse tipo de consideração. De lá para 

cá tudo mudou, e de tal forma que sem o uso da projeção que fizemos no exemplo 

para o preço da energia elétrica, dificilmente o EVTE apontaria para a viabilidade. 

Por que será que as três incertezas acima afetam tanto a viabilidade dos projetos 

de co-geração no Brasil, e nem tanto em outros países? Na tabela 24 é mostrada a 

participação da co-geração no total de energia elétrica gerada em alguns países que 

tiveram regras implementadas para permitir a sua inserção nesse mercado.70 

'O DO NASCIMENTO, J. G. A,., et al., "A co-geração no Brasil: situação atual e possibilidades futuras", 
revista Eletricidade Moderna,pp. 84-94, janeiro de 1997 



Tabela 24 Participações da co-geração em vários países 

País I Potência instalada em co-geração [MW] ( Participaçao na potência instalada total [%] 

Espanha 
Portugal 
Grécia 

7. 0 EUA 

-. - -  - 
I I 

Não são os preços, em si, do gás natural, da energia elétrica e dos 

equipamentos, que determinam a real viabilidade dos projetos de co-geração. E claro 

que se tivermos gás mais barato, energia elétrica cara ou equipamentos nacionais 

menos onerosos muitos projetos se mostrarão viáveis e sairão do papel. Mas a 

questão não é só essa. Projetos que foram implementados em meados da década de 

90 hoje apresentam resultados negativos, e não teriam sido realizados se a decisão 

tivesse que ser tomada atualmente. Sabendo disso os investidores não querem se 

aventurar por esse caminho. Tentando responder a pergunta acima, percebemos que 

o Brasil vive uma situaqão peculiar quanto as incertezas destacadas: 

60.000 
21 O 
150 
220 

Holanda 
Alemanha 
Itália 
Reino Unido 
Dinamarca 

o preço do gás natural "contém" na parcela da cornrnodify a volatilidade do preço 

médio do petróleo no mercado internacional, pois grande parte do gás oferecido é 

importado da Bolívia, com cláusulas contratuais de reajuste baseada numa cesta 

óleos combustíveis em alguns mercados externos, cujos preços dependem do 

preço do petróleo; 

a taxa de câmbio para a moeda americana sempre sofreu oscilações, mas até 

1994, quando a inflação era muito alta, elas não eram tão nítidas, e de 94 a 99 o 

governo manteve o dólar em certa paridade, artificialmente; após 99 não foi mais 

possível manter essa situação; 

e a energia elétrica, com o quadro atual de profundas incertezas, depois de 

decisões desastradas do governo e do conseqüente racionamento de 2001, e tudo 

que foi mostrado sobre o setor nesta dissertação, envolve o risco regulatório que 

se instalou com as tentativas de resolver o problema. 

Ou os valores de taxa de câmbio, preço de gás e preço da energia elétrica, 

5 0  
3,o 
4.4 

6.600 35'0 

mudam suficientemente para tirar os resultados dos fluxos de caixa descontados da 

fronteira da viabilidade, ou as incertezas que envolvem essas variáveis terão que ser 

minimizadas. Não acreditamos que a primeira alternativa acima seja possível e ate 

suficiente. A taxa de câmbio tem a volatilidade de um mercado interno de moeda 

americana pequeno em relação aos demais papéis, sendo um "termômetro sensível" 

do mercado financeiro. O gás natural tem uma parte do preço (da commodífy) 

Fonte: revista Eletricidade Moderna, 1997 

14.000 
10. O00 
3.300 
5.400 

11,O 
11,0 
3,5 

27,O 



influenciada por fatores externos e a outra parte (do transporte) que sustenta uma rede 

imatura ainda em expansão. E o preço da energia elétrica tende a permanecer, como 

sempre, contido para evitar a volta da hiperinflação. 0 s  projetos de co-geração podem 

recorrer ao gás do PPT, cuja tarifa foi definida de forma a viabilizar o programa de 

termelétricas a gás natural, no entanto no Nordeste o gás nacional se apresenta com 

tarifas mais atrativas atualmente. Porém as condições de contratação do gás do PPT 

são vantajosas quanto ao futuro, pois houve a preocupação de dar maiores garantias 

para os investidores, tais como reajuste devido a variação cambial somente a cada 12 

meses (para a Petrobras o reajuste é trimestral) e eliminação da influência do preço do 

petróleo no preço da commodify (a Petrobras absorveu este risco). 

Só vemos como possível a alternativa de minimizar os efeitos das incertezas, na 

medida em que o poder público seja capaz de regulamentar as relações entre os 

agentes envolvidos na co-geração sem transferir para a sociedade os riscos (elou os 

custos) desse negócio. Entretanto, de fato, as empresas em geral só se convencem 

em passar para a co-geração com resultados econômicos imediatos e comprováveis, 

mesmo com garantias quanto aos resultados futuros. 

O equívoco na co-geração foi se fomentar a expectativa de que ela propiciaria 

uma redução de custo operacional, e assim foi vendida. Hoje, a realidade mostra que 

não é essa a vantagem da co-geração, porém, persiste no mercado a visão puramente 

de custo, escondendo outras vantagens que deveriam ser exploradas para ajudar a 

desenvolver esse mercado. O cliente com vocação não é o que tem demanda térmica 

elevada, além da elétrica. É o que sabe (ou é capaz de saber) o ganho de ter 

confiabilidade de suprimento, além de usar um combustível limpo. De fato, mostrar 

resultados positivos em fluxo de caixa descontado é uma forma fácil de convencer, 

principalmente, a pequenas empresas. 

O que se tem observado do ponto de vista do investidor, seja ele o próprio 

consumidor, seja um produtor independente, é que não basta que a análise econômica 

e financeira apresente um resultado positivo para o valor presente líquido (VPL) ou 

uma taxa de retomo maior do que um valor mínimo, para que a decisão de utilizar a 

co-geração seja tomada. É preciso que haja garantias reais de que, no meio do 

caminho, a planta de co-geração não se torne um fiasco, ou seja, que apresente por 

muitos meses resultados negativos. Mesmo que ao final da vida econômica o saldo 

seja positivo, é muito ruim a sensação de se ter tomado uma decisão aparentemente 

errada. Opções tais como venda de excedentes de energia elétrica quando o seu valor 

de mercado estiver alto, como num racionamento, ou aquisição, em certos casos, de 

parte do gás natural como interruptivel, que é mais barato, ou ainda associar a 

geração própria a compra de opções, quando tivermos um mercado de derivativos 



para energia elétrica, podem criar condições que evitem os riscos de eventuais 

prejuízos temporários causados pelas plantas de co-geração. 

As empresas esperam para optar pela co-geração: 

ganhos econômicos ou vantagens equivalentes; 

segurança de que essas vantagens náo se transformaráo em perdas ao longo do 

tempo; 

igualdade de condições com seus concorrentes: se todos permanecerem cativos 

da concessionária os seus custos de energia elétrica subirão na mesma proporção, 

mesmo que em momentos diferentes, e no médio prazo não haverá diferenciais 

beneficiando uns em relação a outros; 

mantendo as vantagens acima, terceirizar o serviço de energia, para se dedicar ao 

seu negócio (core business); 

de alguma forma diferenciar-se por uma imagem de empresa com preocupações 

ambientais, ao optar pela co-geração a gás natural; 

oferecer garantias de continuidade de fornecimento de seus produtos ou serviços 

aos seus clientes, a despeito de "apagões", racionamentos etc.; 

e em muitos casos, esperam perceber uma receita adicional, se puderem vender 

excedentes de geração própria, até como um novo negócio. 

Numa abordagem macro, a co-geração a gás natural só se tornará um fator 

importante na expansão da malha de dutos de gás e na geração elétrica distribuída, 

ambas fundamentais para os respectivos setores, quando o governo propiciar meios 

regulatórios para que os riscos sejam minimizados. Não se trata de subsídios ou 

incentivos fiscais, mas sim de regras que equilibrem de forma justa os benefícios que 

essa alternativa propícía aos diversos agentes envolvidos. Como exemplo, podemos 

citar o caso de um projeto que só se viabiliza pela venda de excedentes de 

eletricidade, numa instalação de consumidor com alta demanda térmica, tendo então 

de enfrentar todas as barreiras impostas pelas empresas concessionárias para impedir 

a concorrência do novo gerador, se de alguma forma este ameaçar seu market share. 

A menos que a concessionária se tome uma parceira do co-gerador, buscando uma 

possível relação ganha-ganha, somente a regulamentação permitirá a remoçáo das 

tais barreiras. Esse é o caso em que a concessionária de energia investe ela mesma 

na auto-produção do cliente, oferecendo-lhe maior qualidade no fornecimento e a 

vantagem competitiva da garantia do back up, fidelizando-o para a hipótese de ele 

querer se tornar livre e mudar de fornecedor (SZKLO e TOLMASQUIM, 2001). 



Ao iniciar essa dissertação, na sua introdução, foi dito que o seu objetivo é 

mostrar como o setor elétrico e o de gás natural impactam a co-geração de energia no 

Brasil, enfocando especialmente a co-geração a gás natural. Esses impactos levam a 

processos que dificultam a implantação da co-geração a gás natural e, 

consequentemente, a expansão desse setor da economia. No capítulo sobre a 

Indústria do Gás Natural procuramos dar uma visão ampla sobre ela mas conduzindo 

o enfoque para a questão do preço do gás natural para o co-gerador em potencial. No 

capítulo seguinte, do Setor Elétrico, foi feito algo semelhante, observando o 

consumidor de energia elétrica no contexto atual do mercado de eletricidade e 

pudemos perceber que a opção de não mais ser cativo da concessionária nem sempre 

se apresenta atrativa para ele. E finalmente no capítulo dos Impactos propriamente 

ditos procuramos expor como a co-geração é vista pelo setor elétrico, e como este de 

alguma forma dificulta a penetração do gás natural através dela. 

Considerando o que foi exposto neste trabalho, a co-geração a gás natural 

enfrenta o seguinte ambiente: 

O mercado industrial, que oferece as condições termodinâmicas para o conceito da 

co-geração, está fartamente suprido de energia elétrica de origem hídrica altamente 

subsidiada por não internalizar em suas tarifas os investimentos na ampliação do 

parque gerador, e de combustíveis com preços relativamente menores, nocivos ao 

meio ambiente, tais como óleo combustível, lenha, carvão etc.; 

O gás tem suas tarifas aumentadas pela incorporação dos altos custos de 

transporte e de produção, numa fase de implantação; 

A eletrotermia ainda ocupa um importante papel na produção de calor e frio nos 

setores industrial e terciário, produto de incentivo governamental num outro 

contexto em que os súbitos aumentos dos preços do petróleo no mercado 

internacional, onde o Brasil devia contratar grande parte de suas necessidades, 

levaram a grandes investimentos na geração hidrelétrica financiados com o 

excesso de oferta de recursos financeiros provenientes desses mesmos aumentos. 

Diante desse quadro, é improvável que o gás natural vá deslocar os energéticos 

citados sem a ação do poder público, que, afinal, produziu no passado essa situação, 

contrariando o que seria a força do mercado, da mesma forma que na reestruturação 



do setor elétrico, o governo espera que os investidores de geraçáo termoelétrica sejam 

capazes de competir com os geradores de hidroeletricidade. 

Em resumo, o que se quis demonstrar nesse trabalho foi que as características 

inerentes aos setor elétrico brasileiro formam barreiras ao crescimento da geração 

distribuída via co-geração a gás natural, a qual por sua vez se apresenta como fator 

de crescimento do mercado desse combustível, o que viabilizaria a expansão das 

redes de suprimento e de distribuição, ainda embrionárias. E esta última condição 

impede o gás natural de ser competitivo frente a energia elétrica que precisa deslocar. 

Com base nisso, finalizamos esta tese com algumas recomendações voltadas 

para o planejamento do setor de energia no Brasil, que poderiam auxiliar a busca de 

soluções para uma desejável conjugação de fatores positivos e benéficos para as 

empresas e para a sociedade: 

1 - Desenvolver uma indústria nacional para os equipamentos componentes das 

plantas de co-geração a gás natural7', visando minimizar o risco cambial nos 

financiamentos, já que os investimentos passariam a ser em reais, e reduzir os custos 

do investimento relativos a fretes, seguros, etc. 

2 - Regulamentar a venda de excedentes de energia elétrica por auto-produtor para a 

cancessionária de distribuição local, estabelecendo tarifas reguladas (já que é uma 

concessionária de serviço público) com base no seu custo evitado7*, com mecanismos 

de proteçáo para ambas as partes. 

3 - Dar a co-geração tratamento semelhante ao dado para a termogeraçáo a gás em 

ciclo combinado, quanto a garantias para contratos de longo prazo de suprimento de 

gás natural. 

4 - Adotar o mecanismo de mútuo nos contratos de fornecimento de gás natural, 

como já é feito na conversáo para este combustível, ajudando os investidores a 

financiar a implementação das plantas de co-geração. 

5 - Fazer o mesmo que foi feito para as pequenas centrais hidrelétricas (PCH) quanto 

a agilidade no licenciamento ambienta1 e condições melhores na contrataçáo de uso 

" Observe-se que a co-geração a bagaço de cana, por exemplo, já tem esta vantagem. 
72 A exemplo do que foi feito nos EUA através do PURPA(Public Utility Regulatory Policy Act.) 
(MACKAY, 1983) 



do sistema de distribuição e de transmissão, nesse caso para venda de excedentes e 

compra de energia de back up. 

6 - Aumentar o rigor nas restrições ao uso de combustíveis nocivos ao meio ambiente, 

introduzindo penalidade mais pesadas, de modo a tornar as vantagens ecológicas do 

gás natural competitivas economicamente. 

7 - A co-geração a gás natural poderia ter o benefício da C C C ~ ~ ,  já que se trata de 

uma geração distribuída e de baixo impacto ambiental. 

Ou seja, o poder público tem o dever de criar condições para que toda a sociedade se 

beneficie das vantagens que ela teria com a co-geração: maior eficiência energética, 

preservação do meio ambiente, maior qualidade nos suprimento de eletricidade e, por 

último mas não menos importante, geração de mais empregos no país. 

" Conta destinada originalmente ao financiamento da produção de energia nas usinas térmicas movidas 
a combustíveis fósseis (diesel, carvao e óleo combustível). Esses recursos, no entanto, podem ser usados 
por empreendedores de PCHs e de outros empreendimentos de energia alternativa, conforme definido 
pela Lei n.O 9.648 de maio de 1998 regulamentada pela Resolução Aneel n.O 245 de agosto de 1999. 
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Principais equipamentos que compõem um sistema de co-geração 

1)Turbina e motor a gás 

Trata-se aqui do que é considerado o principal equipamento de um sistema de 

co-geração. Tanto a turbina (figura 19) quanto o motor a gás (figura 20) têm 

basicamente a mesma função: transformar a energia proveniente da combustão em 

energia mecânica. Esta será em seguida aproveitada para acionamento de um 

gerador elétrico, ou de um compressor ou qualquer outra máquina que exija um 

acionador. 

Outra semelhança entre os dois acionadores é a produção de grande quantidade 

de energia térmica. No caso da turbina a gás, essa energia térmica se apresenta 

totalmente em forma de gases de combustão na descarga, gases esses constituídos 

principalmente de ar e de COs. No motor a gás, a energia térmica produzida se 

apresenta nos gases de descarga e na água de arrefecimento, além de uma 

quantidade menor no retorno do óleo lubrificante. 

Numa turbina a gás, de toda a energia disponível no combustível obtém-se entre 

22 e 35% de energia elétrica nos bornes do gerador acionado, enquanto que num 

motor a gás a faixa é um pouco maior, podendo-se obter até cerca de 40% em energia 

elétrica em potências em que a turbina não alcança 30%. Nesse aspecto se verifica, 

portanto, uma vocação maior do motor a gás para um perfil de demanda de energia 

em que prepondera a demanda elétrica. Por outro lado, não há no mercado motores a 

gás acima de 5 MW, pois, pela sua concepção mecânica, suas dimensões trazem 

dificuldades físicas para o projeto. Já no caso das turbinas, existem desde pequenas 

potências como 600 kW até as grandes, de 300 MW. 

A turbina leva vantagem do ponto de vista térmico na medida em que quase toda 

a energia disponibilizada pela queima do gás e não transformada em energia 

mecânica é descarregada nos gases, em maior temperatura do que nos motores a 

gás, pois uma das principais funções do ar é refrigerar o equipamento. Nelas, a 

temperatura dos gases exaustos fica na faixa de 450 a 900 "C, sendo que nos motores 

ela fica entre 300 e 508°C. 

Por outro lado, os motores disponibilizam energia térmica em boa parte na água 

de arrefecimento, que nem sempre pode ser totalmente aproveitada, pois exige 



permutador de calor em vista da possibilidade de contaminação. Este fator reduz o 

rendimento, pois ela não se situa numa faixa de temperatura alta (em torno de 100°C). 

qtérmico - 70% 

'l'lelétrico - 25% (- 5 MW) 
perdas - 5% 

Figura 19 Turbina a gás 

A turbina costuma apresentar um preço de aquisição maior do que o motor, para 

a mesma potência, entretanto, o maior nível de vibração no motor, pela sua 

concepção, pode requerer maiores investimentos na estrutura civil da planta. 

Em resumo, os dois têm vantagens e desvantagens, e para cada caso estudado 

deve-se avaliar a conveniência de se optar por um ou por outro. 

trocador de calor de 
óleo lubrificante 

GERADOR 
ELETRICO 

ae agua ae xaustão para arrefecimento caldeira 
300 a 500°C 

- 

Figura 20 Motor a gás 



Uma vantagem importante do motor sobre a turbina é que os gases de exaustão 

do primeiro contêm grande porcentual de dióxido de carbono, ao contrário da turbina, 

cujo potencial deste gás fica em torno de 2%, devido ao excesso de ar para sua 

refrigeração. Isso toma o motor atrativo em empresas que utilizam esse gás inerte, 

como é o caso da indústria de refrigerantes. 

2)Compressor de gás 

A necessidade de um compressor para o gás a ser utilizado no sistema de co- 

geraçao depende basicamente de dois fatores: a pressão de fornecimento pela 

distribuidora de gás e o tipo de acionador, As turbinas costumam exigir maior pressão 

para o gás, na faixa de 15 a 20 kg/cm2. Já os motores funcionam bem com baixas 

pressões do gás, na faixa de 4 a 8 kglcm2. 

De qualquer forma, esse é um aspecto que precisa ser considerado na fase de 

avaliação econômica do projeto, pois um compressor para o gás pode ter peso 

razoável no cálculo do investimento, frente a outros equipamentos. 

3)Caldeit-a de recuperação 

É o equipamento destinado a aproveitar o calor do exausto, da turbina ou do 

motor a gás, para gerar vapor (figura 21). 0 s  gases quentes são conduzidos da 

descarga do acionador para a caldeira por duto e entre os dois equipamentos precisa 

ser instalada uma válvula diverter que é na realidade um damper e um desvio para 

uma chaminé (de by pass) que permitem controlar a massa de gases destinada à 

caldeira ou, eventualmente, a uma operação exclusiva do gerador, sem a caldeira. 0 s  

gases quentes atravessam a caldeira, envolvendo as serpentinas de água que se 

vaporiza e, neste estado, sobe para o tubulão superior do qual é extraído para nova 

passagem por serpentinas internas, visando tomá-lo seco ou até superaquecido, e 

finalmente sair para utilização. 

A caldeira de recuperação se caracteriza por ter a transferência do calor 

realizada principalmente através de convecção. Entretanto, é possível aumentar a 

eficiência da geração de vapor instalando caldeira de recuperação com maçaricos 

para queima adicional, o que introduz um maior nível de radiação na trânsfer&xia do 

calor. As caldeiras de recuperação sem queima adicional costumam apresentar uma 

eficiência entre 70 e 80%, e com queima adicional pode passar de 90%. Essa 

eficiência cai se a caldeira estiver suja, carecendo de uma parada para manutenção, 



se ela tiver tempo de vida elevado, ou se os gases quentes tiverem uma temperatura 

insuficiente. A turbina, nesse caso, tem vantagem sobre o motor. 

ATMOSFERA ""D 

Figura 21 Caldeira de Recuperação de Calor 

4)Sistema de refrigeração: gerador de água gelada 

Os sistemas de refrigeração usualmente encontrados podem ser usados para 

conforto ambienta1 (ar condicionado) ou para conservação de alimentos (frigoríficos). 

No primeiro caso, de sistema central, tem-se usado circuitos de água gelada, que 

normalmente é resfriada a cerca de 5°C num sistema de compressão (figura 22). 

Neste sistema um gás, usualmente o freón, é comprimido num compressor acionado 

por motor el6trico e expandido numa câmara na qual ele retira o calor nessa 

expansão. No interior dessa câmara estão as serpentinas por onde circula a água que 

retoma do circuito após passar por uma torre de refrigeração (a água ou a ar). A água 

gelada sai do resfriador, e vai para o circuito no qual atravessa as colméias dos 

radiadores externamente as quais passa o ar da ventilação forçada dos ambientes a 

refrigerar (fan coils). 

O chiller de absorção (figura 23) também utiliza o fenômeno da retirada de calor 

de um ambiente no qual se provoca a expansão de um fluido. A diferença está no 

processo, que no chiller de compress~o é físico e no de absorção é físico-químico. A 



expansão, num dos diversos tipos existentes, seria da água ao penetrar numa câmara 

contendo solução concentrada de um sal, como o brometo de Iítio, que apresenta alta 

afinidade com água. A absorção pela solução concentrada da água que entra, mantém 

uma baixa pressão na câmara, que propicia a expansão e, conseqüentemente, a 

retirada de calor de um fluido aquecido que circule numa serpentina instalada no seu 

interior. A solução agora menos concentrada é retirada para outro compartimento no 

qual é aquecida (pela fonte de calor que é o input de energia) vaporizando a água e se 

tornando novamente concentrada, retornando a câmara de expansão, a qual receberá 

novamente a água resultante da condensação do vapor produzido nesse aquecimento. 

Quando se concebe um sistema de co-geração para uma instalação de utilidades 

que inclui fornecimento de refrigeração ambiental, há uma preferência em optar por 

uma chiller de absorção, em substituição ao tradicional chiller por compressão, 

descrito acima. Isso por que, enquanto este último se apresenta como carga elétrica, o 

outro (de absorção) é carga térmica, visto que este equipamento é suprido por vapor, 

gases quentes ou água quente. Na realidade, o sistema por absorção tem como 

principal virtude o fato de depender pouco de energia elétrica. Em certos casos, ele 

independe totalmente, em sistema pequenos, como geladeira doméstica (muito usada 

no interior, onde é precária a eletrificação, consumindo GLP ou querosene). Apesar de 

ter uma efieiiinciã menor do que o convencional por compressor, o sistema de 

absorção viabiliza o de co-geração na medida em que desloca para a parcela de 

demanda térmica o que seria uma demanda elétrica, melhorando o balanço 

termoelétrico. O efeito de refrigeração (coeficiente de eficácia) de um sistema por 

absorção é cerca de quatro vezes menor do que o de um sistema por compressor. 

Cada TR (tonelada de refrigeração) demandada pelo ambiente faz um sistema por 

compressores exigir cerca de 0,9 kW do acionador. Se for utilizado um sistema de 

absorção, a demanda equivalente sobe para 33 kW. Porém, como o sistema de 

absor~ão consome uma energia que seria desperdiçada caso não houvesse co- 

geração, essa diferença se compensa. Em termos de custo, o chillerde absorção é um 

pouco mais caro do que o de compressão. Entretanto, o sistema de refrigeração 

arnbiental como um todo, tirando o chiller, é praticamente o mesmo para os dois tipos. 

No final, a diferença entre uma alternativa e outra acaba pesando pouco na decisão. 
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5)Sistema de sincronismo e paralelismo 

A co-geração de energia é uma forma de auto-produção de eletricidade com 

aproveitamento da energia térmica. Entretanto, não é uma boa prática ficar 

desconectado totalmente da fonte original, visto que já existe toda uma instalação, da 

concessionária e do usuário, que não deve ser desprezada. Além disso, o sistema de 

co-geração pode parar, seja por falha eventual seja por parada programada para 

manutenção. Por isso, é preciso prever um back-up, que seria o aproveitamento da 

instalação existente (figura 24), para receber energia elétrica da concessionária, 

instalando-se um painel para manter sincronizadas as duas fontes (gerador e 

barramento de entrada da energia comprada) para substituição eventual ou planejada 

sem interrupção, além de um contrato específico que estabelecesse as tarifas 

adequadas para a nova situação. 

Existe um tipo de tarifa, na maioria das concessionárias, que atende a essa 

forma de contrato que é a Tarifa de Emergência. Por ser esta hoje considerada alta, 

pode-se também negociar a DSR (demanda suplementar reserva) compondo as tarifas 

normais e de emergência. Ou seja, se for de interesse da concessionária, pode-se 

contratar o fornecimento para paralisações inesperadas pela tarifa de emergência, e a 

parada programada pela tarifa normal. Hoje, pela nova regulamentação do setor 

elétrico, o auto-produtor qualificado como co-gerador pode adquirir a energia no 

mercado e contratar com a concessionária local apenas o uso do sistema de 

distribuição, com tarifas reguladas e com um fator de desconto para utilização em até 

doze vezes por ano.74 

Quanto ao painel de sincronismo, ele pode pesar mais na formação do custo do 

investimento, se for o sistema concebido com a utilização de mais de um acionador 

para aumentar a confiabilidade e, conseqüentemente, reduzir o custo da DSR. Será 

preciso avaliar se vale a pena reduzir o investimento mas aumentar o custo 

operacional. 

-- 

74 res. Aneel 37114999). Outra alternativa interessante é a compra de opção de compra de energia (call) 
para o caso principalmente de paradas programadas podendo-se exercer a opçao ou comprar no 
mercado spot se neste ela for mais barata. 
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Figura 24 - Painel de sincronismo e paralelismo num sistema de co-geração 

6)Turbinas a vapor 

Sua aplicação maior é em sistemas de co-geração boffoming ou em ciclo 

combinado75. O princípio de funcionamento é similar ao da turbina a gás, só que o 

vapor, superaquecido, já entra na turbina com a energia que precisa para acionar os 

rotores (figura 25). O vapor pode ser retirado ainda com pressão e temperatura para 

ser utilizado no processo, ou no estado chamado "exausto", em que está saturado e 

pronto para entregar seu calor latente e se tornar líquido (água) no condensador. Uma 

importante vantagem da turbina a vapor, quando comparada com a turbina a gás, é a 

sua baixa necessidade de manuten@o, pois recebe um fluido em temperatura não 

muito alta e limpo e, se este for sempre seco e â turbina tiver manutenções 

" Ver capítulo 111. 



preventivas frequentes e manutenção preditiva7=, sua vida útil pode ser de varias 

décadas. 

figura 25 

a- turbina de contrapressáo 

b- turbina de condensaçáo 

c- turbina de condensaçáo com extraçáo 

76 ManutençBo sob condiçlo, ou seja, decidida em funçlo de inspeçao prévia. 
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PRINCIPAIS EQUAÇÕES DO PROGRAMA DE ANALISE DE VIABILIDADE 

Investimento estimado: P.i.tx. 1000 
consumo de gás natural: (P.fce.24)/(0,00988.r,) 
COq = [P.fce. pe + (V.F,.fcv.8500.pJq,. PClc.0,OO988) ] 
C02 = [(P.fce.pg/~e.0,00988) + s&m. P.fce - VVeJ 
obs.: nessa fórmula VVex só entra se for negativo 
VVex = (Wep Fv. ~~.8500)/(~~.PC1c.O,00988) 
Vex = [(P-fce.rt.qR/qe) - (V.fcv).Fv] /Fv 
nc varia em função do fator de carga da caldeira convencional, com a mesma equação da eficiência 
função do fator de carga da caldeira de recuperação; o fator de carga da caldeira convencional é 
calculado pela equação: 

fcc = [V.fcv - (P. qt . qR/qe)]/ V 
Bh = C01 - C02 

Bd= Bh h=l,2, ..., 24 
Ba = (Bd ). 365. [Fd - (I- Fd).P.fce.bup] 

Fatores de correção das eficiências em função do fator de carga elétrica: 
fator ne = -0.00003.d3+0.0003.d2-0.0059.d+0.2735 
fator nt = -0.000003.d3+0.000005.d2-0.0022.d+0.5108 
fator nR = -0.000 1 .d3+0.001 4.d2-~.~2~5.d+0.9205 
d = (21- 20.f,) 

descrição 
potência elétrica 
demanda de vapor 
fator de carga elétrica 
fator de carga de vapor 
preço do gás natural para cs-geração 
preço do combustível convencional 
preço da energia elétrica atual 
taxa de câmbio 
rendimento elétrico do conjunto acionador-gerador 
rendimento térmico do acionador 
eficiência da caldeira de recuperação 
eficiência da caldeira convencional 
custo de investimento unitário (por kW instalado) 
fator de disponibilidade da planta de geração 
poder calorífico inferior do combustível convencional 
custo unitário de operação e manutenção (por MWh gerado) 
custo unitário da energia de "back up" 
fator de vapor 
vapor produzido adicionalmente 
custo de produção adicional de vapor 
custo operacional atual 
custo operacional do sistema de co-geração 
benefício horário 
benefício anual 

valor do PCI do gás natural: 8500 kcal/m3 ou 0,00988 ~ ~ h / m ~  

unidade 
MW 
t/h 
Yo 
% 
~ $ / m ~  
~ $ / m ~  
R$/MWh 
R$/US$ 
% 
% 
Yo 
% 
US$/kW 
Yo 
kcal/m3 
R$/M 
R$/M 
MWhft 
t 
R$ 
R$/h 
R$/h 
R$/h 
R$/ano 


