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RESUMO 

O trabalho objetiva explicitar os efeitos de políticas de incentivo à melhoria da conversão de recursos naturais 

em energia, focando o papel da cogeração na oferta de energia elétrica. A cogeração aumenta a confiabilidade 

no abastecimento de eletricidade, como também reduz custos operacionais nas instalações dos usuários. 

Ações de regulação, desde que adequadamente planejadas, podem incentivar o aumento da participação desta 

modalidade de geração na oferta de energia elétrica. A aplicação de ações de regulação e fiscalização em 

sistemas de cogeração pelo agente regulador estadual aperfeiçoa as operações de suprimento e enseja maior 

confiabilidade no fornecimento de eletricidade. 

Uma das maneiras de firmar a cogeração a partir de biomassa no setor elétrico seria a de contratação de 

energia elétrica da modalidade em licitações, onde projetos em diversas locações poderiam disputar 

oportunidades de fornecimento. Estas oportunidades de competição se materializarão com maior clareza em 

leilões regionais e por fonte de energia, que podem contornar as significativas restrições que ocorrem nos 

leilões nacionais, como a obtenção de permissões ambientais e de conexão ao sistema. 

Demandas de regulação nestes processos se colocam, haja vista a necessidade de segurança e confiabilidade 

nas transações. Agências estaduais de regulação podem atuar na concepção, desenvolvimento e fiscalização 

dos procedimentos licitatórios relacionados a logística, tarifas de transmissão, tributos e outros. Para se 

consolidar, a alternativa precisa se submeter a mecanismos legais e administrativos complexos que garantam 

segurança na oferta e demanda, com prazos e custos compatíveis às propostas contratadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leilões Regionais de Energia, Autoprodução de energia elétrica, Cogeração de energia 

elétrica e vapor. 
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INTRODUÇÃO - FUNDAMENTOS DA COGERAÇÃO 

 

Sistemas de cogeração aumentam o rendimento térmico global de operações industriais e comerciais. Além 

desta característica, têm a propriedade de aumentar a confiabilidade no abastecimento de eletricidade, como 

também de reduzir custos operacionais nas instalações dos usuários. O estabelecimento desta prática no 

suprimento de energia elétrica a usuários finais contribui para o aumento da eficiência na utilização de 

recursos naturais na geração de energia elétrica e calor. 

 

Alternativa que reúne eficiência e confiabilidade às operações industriais, a cogeração ainda não contribui com 

uma oferta mais expressiva à geração de energia elétrica no Sistema Interligado. Os motivos para esta menor 

participação poderiam estar no potencial hidráulico das bacias brasileiras, na modalidade preferida de geração 

centralizada, a ação concorrencial das distribuidoras e a ação tímida de órgãos reguladores no passado.  

 

A produção conjunta de calor e potência mecânica num mesmo sistema é definida como cogeração de calor e 

trabalho. Também ocorre em equipamentos que geram potência a partir de calor rejeitado de processos a altas 

temperaturas. Sistemas de cogeração são modalidades de autoprodução complexas, pois além de garantir todos 

os benefícios da geração própria também permitem reduções significativas de custos de produção dos 

processos. Em processos que necessitem suprimento sem interrupções, condição em que os custos das perdas 

potenciais de produção são elevados, esta alternativa tem papel preponderante. Na operação em paralelo com a 

rede assegura estabilidade e reduções nos custos de produção. 

 

Apesar de poder contar com combustíveis variados como gás natural, gás de processos, cavacos de madeira e 

outros, no presente trabalho o foco está no bagaço de cana de açúcar. Este direcionamento decorre das 

peculiaridades do setor sucroalcooleiro, que desenvolveu tecnologias mais eficientes tanto na área agrícola 

como em seus processos industriais na última década - estes condicionantes o levaram à posição de liderança 

tanto na produção de biocombustíveis, como na de geração de energia elétrica em cogeração. 

 

 

PROJETOS DE COGERAÇÃO FISCALIZADOS PELA ARSESP 

 

As análises aqui conduzidas levaram em consideração arquivos de fiscalizações da agência e a observação do 

desempenho apresentado por instalações de cogeração em funcionamento; projetos que não se viabilizaram 

também foram avaliados. Bancos de dados da ANEEL e aplicativos de simulação do custo de geração das 

várias tecnologias de cogeração foram levados em consideração. 

 

A ARSESP é uma autarquia de regime especial criada pela Lei Complementar n° 1025, de 7 de dezembro de 

2007, com independência decisória, vinculada à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. São três os 

setores de atuação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: saneamento 

básico, gás canalizado e energia elétrica.  

 

Na área de energia elétrica, a ARSESP apenas fiscaliza as distribuidoras e permissionárias no Estado de São 

Paulo, por delegação da ANEEL, permanecendo a cargo desta a regulação do setor, bem como o ônus dos 

custos da atuação da ARSESP na área de energia. Dentre outras atribuições, cabe à agência federal aprovar o 

cronograma de fiscalizações, definir os indicadores de qualidade dos serviços, realizar os reajustes e revisões 

tarifárias, assim como regular e fiscalizar a comercialização de energia elétrica.  

 

Somente a ANEEL, conforme Lei Federal nº 9.427/1996, tem competência para regular e fiscalizar atividades 

relacionadas ao Setor Elétrico. A regra, por outro lado, comporta exceções, como as definidas pela Resolução 

ANEEL nº 417, de 23 de novembro de 2010, que explicitou as atividades que poderiam ser delegadas, dentre 

elas, algumas fiscalizações, a nível estadual, de agentes do setor elétrico. 

 

Neste contexto a ARSESP celebrou com a ANEEL os Contratos de Metas 041/2014/_SFE_ANEEL e 

043/_2014/_SFG_ANEEL que compreendem fiscalizações técnicas, comerciais e de indicadores de 

desempenho de concessionárias distribuidoras de energia elétrica no Estado de São Paulo, como também, 

fiscalização da operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas instaladas no Estado de São 

Paulo. 

 

De acordo com a Resolução ANEEL nº 394/1998 PCH - Pequena Central Hidrelétrica é toda usina hidrelétrica 
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de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do 

reservatório deve ser inferior a 3 km². Pequenas Centrais Termelétricas - PCT’s fiscalizadas pela ARSESP, por 

outro lado, em sua maioria têm a capacidade instalada menor que 30 MW e utilizam como combustível a 

biomassa (bagaço de cana-de-açúcar); também são fiscalizadas algumas unidades que utilizam como 

combustível gás natural, óleo diesel, gás de síntese, gás metano, cavaco de madeira etc. 

 

Atualmente a ARSESP em seu cadastro de empreendimentos fiscalizados opera com 269 Centrais 

Termelétricas e 84 Centrais Hidrelétricas no Estado de São Paulo, a maioria em cogeração, visitados, em 

princípio, na periodicidade de 4 anos. No monitoramento da expansão da oferta de energia elétrica - usinas em 

implantação, ou ampliação de já existentes - o ciclo de fiscalização é anual. Na Figura 1 abaixo se detalha a 

quantidade de usinas e o total da potência instalada pelo critério da forma de geração no Estado de São Paulo. 

 

 
 

Figura 1 - Quantidade e total da potência outorgada das centrais de geração 

 

No ano de 2014 foram realizadas 60 ações fiscalizatórias de campo. A cada visita ou contato a distância com 

um agente é aberto um processo de fiscalização e emitido o Termo de Notificação para o envio de Relatório 

com as Constatações, visando corrigir as Não Conformidades encontradas nas visitas/contatos de fiscalização. 

 

A Fiscalização de campo da ARSESP examina critérios de segurança na operação e na manutenção das 

centrais, bem como a utilização dos recursos naturais, induzindo a melhoria na conservação das instalações e 

observando a segurança das pessoas, sem perder de vista a devida regularização junto aos órgãos ambientais e 

corpo de bombeiros. O atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho também é 

contemplado. Verifica-se ainda nas hidrelétricas a situação das estruturas civis das barragens. 

 

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES - UNIDADES DE COGERAÇÃO VISITADAS 

 

Os sistemas de geração podem ser acionados por turbinas a gás, turbinas a vapor ou motores alternativos de 

combustão interna. A seleção da tecnologia mais adequada a cada aplicação envolve a avaliação de uma série 

de variáveis, começando-se pela relação potência disponível/calor rejeitado - motores alternativos, por 

exemplo, costumam produzir mais energia mecânica em detrimento de calor, quando comparados com 

turbinas a gás. As turbinas a gás são atualmente mais utilizadas em aplicações de cogeração que necessitam 

quantidades elevadas de calor residual para processos a jusante. 

 

As instalações de cogeração fiscalizadas pela ARSESP seguem diferentes sistemas desta modalidade de 

geração. No sistema “topping” no ciclo térmico Rankine (Figura 2), por exemplo, a geração de eletricidade se 

efetiva em primeiro lugar e o vapor de escape é utilizado nos processos à jusante. Este sistema é adotado nas 

usinas de açúcar e álcool (queima de bagaço de cana de açúcar) e nas produtoras de celulose (queima de liquor 

negro/cavacos). A agência vista periodicamente 180 destas unidades de produção de energia. 

 

No sistema “bottoming” (Figura 3) o caminho é inverso: a produção de calor de acionamento decorre de 

reações de processo à montante do sistema de geração - a eletricidade se apresenta então como subproduto da 

atividade industrial. Como exemplo pode-se citar expansores de gás de processo em altos fornos ou em 

unidades de craqueamento catalítico, ou ainda instalações produtoras de ácido sulfúrico - ambas geram vapor 

no ciclo Rankine. A agência fiscaliza periodicamente 8 destas unidades. 
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Figura 2 - Cogeração em arranjo “Topping” - Ciclo Rankine 
 

 

 

Figura 3 - Cogeração em arranjo “Bottoming” - Ciclo Rankine 

 

As turbinas a gás (Figura 4) operam segundo o ciclo térmico Brayton e, em aplicações de grande porte, 

participam de arranjos em ciclos combinados com caldeiras e turbinas a vapor acionadas pelo vapor de escape 

das turbinas a gás. O combustível mais adequado é o gás natural, se bem que alguns modelos podem operar 

alternativamente com óleo diesel ou até “cycle oil”. No escape os gases passam por trocadores para geração de 

vapor, que, eventualmente, podem ser equipados com queima complementar. Três destas unidades são 

fiscalizadas periodicamente pela ARSESP, todas no setor industrial de alimentação. As unidades gozam de 

condições diferenciadas de preço do gás. 
 

 

 

Figura 4 - Cogeração com Turbina a Gás em arranjo “Topping” - Ciclo Brayton 
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Motores de combustão interna acionados a gás natural operam segundo o ciclo térmico Otto e são adequados 

em aplicações em que haja maior demanda de energia elétrica em relação a calor em processos de jusante - 

têm condições de aplicação em projetos menor porte. No escape os gases passam por trocadores que geram 

vapor em baixa pressão ou água quente, sendo ainda muito empregados na geração de água gelada em 

“chillers” de absorção, como indicados na Figura 5. Mais de dez destas unidades são fiscalizadas 

periodicamente pela ARSESP, empregadas basicamente em escritórios, shopping centers e indústrias. O preço 

do gás natural, no entanto, tem impactado negativamente a rentabilidade destas unidades. 

 
 

 

 

Figura 5 - Cogeração Motor a Gás: Geração de Frio em Chiller de Absorção - C. Otto 

 

 

EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES NA GERAÇÃO 

 

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE, órgão do Ministério de Minas e Energia - MME, lançou 

recentemente o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023. Neste trabalho, dentre outras avaliações, 

projetam-se estimativas do parque de geração nacional segundo várias fontes, resumidas na Figura 6 abaixo. 
 

 
 

Figura 6 - EPE - Evolução da Capacidade Instalada Nacional por Fonte. 

 

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

839



 

 

 

As conclusões que podem ser extraídas do trabalho estão direcionadas ao crescimento significativo no 

horizonte decenal em termos absolutos tanto da geração hídrica como térmica, apesar da perda da participação 

no total. A energia eólica, por outro lado, exibe vigor extraordinário, aumentando substancialmente sua 

participação no período. 

 

Quanto à biomassa a leitura deve ser desenvolvida em duas partes. Mantendo-se a atual política de apoio à 

agroindústria dificilmente resultados melhores que os indicados serão colhidos, 10 GW em 2013, 11 GW em 

2017 e 14 GW em 2023. Note-se, no entanto, que são montantes conservadores e com grande probabilidade de 

se efetivarem, o que nem sempre acontece com as outras fontes, que se debatem com restrições de 

licenciamentos ambientais e de recursos econômicos subsidiados. Caso haja um grau de mobilização 

semelhante a que se pratica no setor hidrotérmico convencional, por exemplo, certamente os resultados teriam 

sido diferentes. 

 

O setor sucroalcooleiro alinha condicionantes significativos que podem ser enumerados abaixo. 

 

 estratégicos - geração descentralizada e próxima aos pontos de carga; 

 complementaridade - geração da safra das regiões SE e CO durante declínio geração hidrelétrica; 

 econômicos - participação preponderante do conteúdo nacional nos investimentos e combustível; 

 sociais - fixação de mão de obra na zona rural; e 

 ambientais - combustível limpo e renovável, com balanço nulo nos gases de efeito estufa. 

 

O setor sucroalcooleiro gera excedentes significativos de eletricidade e pode ter um papel preponderante no 

crescimento da cogeração. Apesar do potencial existente, os dados levantados mostram que a efetiva 

disponibilização de energia excedente pelas usinas de cana-de-açúcar encontra-se ainda em patamares muito 

inferiores ao potencial desta alternativa. No caso do setor sucroalcooleiro, grande parte das usinas utiliza 

caldeiras de baixa pressão. As iniciativas governamentais visam fomentar a renovação e modernização das 

instalações de cogeração, aumentar a eficiência de conversão da energia da biomassa e gerar excedentes para o 

SIN. 

 

 

LEILÕES REGIONAIS - DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO 

 

PARTICIPAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NOS LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

As centrais de geração associadas às usinas de cana de açúcar comercializam seus excedentes de energia 

elétrica nos dois ambientes de mercado: Ambiente de Contratação Regulada - ACR e o Ambiente de 

Contratação Livre - ACL. Leilões de Energia e a compra direta através do Programa de Incentivo a Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, foram efetivados para alavancar a participação das fontes 

alternativas na matriz elétrica convencional - o setor de biomassa teve participação efetiva no programa. 

 

Desde 2005, foram realizados vinte e três leilões, ocorrendo venda de energia de usinas sucroalcooleiras em 

quatorze deles. Merecem destaque os Leilões de Energia de Reserva (LER) realizados em 2008, 2010 e 2011, 

onde foram contratados 543 MWmed, 168,3 MWmed e 23,3 MWmed, respectivamente. Registra-se que o 

LER2008 foi exclusivo para as usinas de biomassa, enquanto que os demais contemplaram também a geração 

de origem eólica e PCH’s - Pequenas Centrais Hidrelétricas.  

 

A energia total contratada pelas usinas sucroalcooleiras no ACR atingiu aproximadamente 1,4 GWmed em 

2016, valor que poderá ser ampliado com a realização de futuros leilões. A quantidade de energia elétrica 

contratada das usinas vencedoras dos leilões é inferior a sua garantia física total, que representa a quantidade 

máxima de energia que as usinas hidrelétricas, termelétricas e projetos de importação de energia podem 

comercializar. Dessa forma, ainda existe em 2016 um excedente disponível para comercialização no ACL 

superior a 800 MWmed. 

 

Apesar do grande potencial da cana de açúcar e o aparente sucesso na sua participação em leilões, ela não tem 

conseguido em novos leilões competir em igualdade de condições com outras fontes segundo o modelo atual. 

Os preços praticados nestes leilões não têm assegurado adequadamente a viabilidade de novos projetos, bem 

como não remuneram os investimentos para retrofit das usinas e sua interligação com a rede de transmissão.  
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ALTERNATIVAS PARA ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NOS 
LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A política de leilões de oferta e demanda de energia instituída pela Lei Federal nº 10.848, de 15 de março de 

2004, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5163/2004, modificou a maneira de comercializar energia 

elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem 

como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional - SIN. O principal objetivo do “Novo 

modelo” de organização do Setor Elétrico foi pleno atendimento ao menor preço unitário da demanda colocada 

pelas Concessionárias Distribuidoras. Na maioria dos resultados adjudicados nos certames de compra e venda 

então organizados pela CCEE e autorizados pela ANEEL tem permeado o critério da modicidade tarifária, que 

eventualmente pode distorcer tendências de desenvolvimento de novas tecnologias ou mesmo a 

complementaridade da expansão agroindustrial. 

 

Ao atender os critérios estabelecidos pela legislação acima referenciada, as ofertas e contratações de energia 

elétrica nos leilões sofrem influência de externalidades de difícil consistência. Estas se materializam 

principalmente nas contratações de hidrelétricas, que convivem com exigências de contrapartidas ambientais, 

de longas linhas de conexão entre geração e mercados, de cronogramas de implantação destas linhas 

desconectados das datas de comissionamento das usinas, de reservatórios de acumulação em proporções 

reduzidas, com fortes reações do Ministério Público e organizações sociais de apoio a indígenas e populações 

ribeirinhas, dentre outros. 

 

Leilões de compra de energia de origem térmica, gerada próxima aos centros de carga, também convivem com 

adversidades. Empreendimentos movidos a gás natural têm de atender a exigência de comprovação da 

disponibilidade do combustível para períodos de 20 anos, não usual em outros países - movidos a carvão 

mineral ou óleo combustível, por outro lado, enfrentam ainda significativas restrições ambientais e de 

suprimento de água para refrigeração. 

 

Uma das maneiras de se contornar estas dificuldades seria a adoção de leilões regionais e por fonte de energia, 

tornando mais aderentes os custos com logística, transmissão, tributos, e demais componentes. Um exemplo 

desta alternativa ocorreu em 2013, quando o governo de Pernambuco em 2013 lançou um leilão regional 

exclusivo para fonte solar que contratou empreendimentos na capacidade total instalada de 122 MW. Como 

estímulo à iniciativa, o governo local concedeu incentivos tributários no ICMS aos adquirentes desta energia. 

A alternativa prosperou, como por exemplo, o recente leilão de 2014 nacional direcionado à oferta de energia 

elétrica gerada por sistemas fotovoltaicos. 

 

O Governo de São Paulo no desenvolvimento de uma política energética voltada ao desenvolvimento 

sustentado do Estado lançou em setembro/2012 o Plano Paulista de Energia 2020, que enfatiza o compromisso 

do Governo do Estado de São Paulo em prover a demanda por energia no Estado, assegurar uma maior 

eficiência no consumo final da indústria e do transporte e aumentar a participação de fontes renováveis na 

substituição de energéticos. 

 

A Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE tem seguido esta diretiva e desenvolveu estudos para o 

lançamento de um Leilão de energia no Ambiente de Contratação Livre, podendo atuar como integradora da 

cadeia de comercializadoras, vendedores, compradores e até distribuidoras - o conjunto das autarquias e 

companhias de capital misto do Estado poderiam até garantir um embrião temporário de mercado da ordem de 

300 MW. O Leilão seria isolado por fontes de energia como biomassa, solar, eólica, PCH’s, gás do lixo. Uma 

das alternativas para estímulos mais efetivos seria, por exemplo, se desenvolver associações na modalidade 

Sociedades de Propósito Específico - SPE, como intermediários no processo e até investidores temporários. 

 

A SEE objetivando evitar maior confiabilidade ao processo e competição indesejada entre fontes tem 

cadastrado projetos que assegurem maior segurança aos possíveis compradores de energia. A Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia - ARSESP, inclusive, poderá atuar na concepção, desenvolvimento e 

fiscalização dos empreendimentos. Existe a percepção de que a alternativa envolve mecanismos legais e 

administrativos complexos que precisam agregar segurança na oferta e demanda, com prazos e custos 

compatíveis com as propostas colocadas. 

 

A realização de leilões regionais e por fonte, no caso biomassa de cana de açúcar, representaria um incentivo 

necessário ao atual modelo de contratação no ambiente regulado, que consideraria a complementariedade entre 

as fontes, viabilizando o potencial do setor sucroalcooleiro. 
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AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA APLICADA À COGERAÇÃO 

 

A legislação normativa aplicada à cogeração pode contribuir para sua aplicação na indústria e no setor 

serviços. Exemplos de outros países corroboram esta assertiva, como, por exemplo, na França, onde pequenas 

modificações na legislação em 1994 e 1996 (em parte induzida por exigências do Mercado Comum Europeu) 

facilitaram o comércio de excedentes de energia cogerada e mudaram dramaticamente o mercado, até então 

centrado no incentivo à geração nuclear. 

 

No caso brasileiro a ANEEL tem editado resoluções que induziram, ainda em níveis aquém do desejado, a 

implantação de sistemas de cogeração. A Resolução ANEEL n
o
 235, de 14 de novembro de 2006, promove 

uma regulamentação que explicita benefícios que a sociedade terá com a adoção destes sistemas, definindo os 

requisitos para sua qualificação como participante das políticas de incentivo ao uso racional dos recursos 

energéticos. Nesta linha de raciocínio, três vertentes devem ser examinadas em cada projeto: 
 

 racionalidade Energética; 

 custo evitado com a geração distribuída; 

 diferenciação em função da fonte (renovável, resíduos). 
 

A racionalidade da cogeração reside essencialmente na economia de combustível frente a uma configuração 

convencional equivalente composta de processos distintos que produzam separadamente as mesmas 

quantidades de calor útil, trabalho e energia elétrica (energia eletromecânica). Para maior confiabilidade da 

análise impõe-se um período de transição/efetivação, onde os benefícios declarados possam ser comprovados. 

 

A Resolução ANEEL n
o
 235 procurou traduzir estas diretrizes em formulações a serem aplicadas aos fluxos de 

utilidades e de energia elétrica gerada na central de cogeração em análise. As igualdades/desigualdades a 

seguir devem se obedecidas (Fórmulas a e b): 
 

 

Onde: 

 

Ef - Energia da fonte - energia recebida pela central termelétrica cogeradora, no seu regime operativo médio, 

em kWh/h, com base no conteúdo energético específico, que no caso dos combustíveis é o Poder 

Calorífico Inferior (PCI); 

Ee - Energia da utilidade eletromecânica - energia cedida pela central termelétrica cogeradora, no seu regime 

operativo médio, em kWh/h, em termos líquidos, ou seja, descontando da energia bruta gerada o 

consumo em serviços auxiliares elétricos da central; 

Et - Energia da utilidade calor - energia cedida pela central termelétrica cogeradora, no seu regime operativo 

médio, em kWh/h, em termos líquidos, ou seja, descontando das energias brutas entregues ao processo 

as energias de baixo potencial térmico que retornam à central; 

Fc - Fator de cogeração (%) - parâmetro definido em função da potência instalada e da fonte da central 

termelétrica cogeradora, o qual se aproxima do conceito de Eficiência Exergética (índice que demonstra 

o quanto da energia da fonte foi convertida em utilidades equivalentes à eletromecânica); e  

X - Fator de ponderação - parâmetro adimensional definido em função da potência instalada e da fonte da 

central termelétrica cogeradora, obtido da relação entre a eficiência de referência da utilidade calor e da 

eletromecânica, em processos de conversão para obtenção em separado destas utilidades. 
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Os valores de X e Fc das fórmulas a) e b) acima deverão ser aplicados em função da potência elétrica instalada 

na central de cogeração e da respectiva fonte, obedecida a seguinte Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 1 - Resolução ANEEL 235/2006 - Parâmetros de Configuração Obrigatórios 
 

POTÊNCIA INSTALADA 

FONTE DE ACIONAMENTO 

Derivados de Petróleo, Gás 

Natural e Carvão 

Demais Combustíveis Calor de Recuperação 

de Processos 

X Fc (%) X Fc (%) X Fc (%) 

Inferior ou igual a 5 MW 2,14 41 2,50 32 2,60 25 

Superior a 5 MW e inferior 

ou igual a 20 MW 
2,13 44 2,14 37 2,17 30 

Superior a 20 MW 2,00 50 1,88 42 1,86 35 
 

 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, instituído pela Lei Federal n
o
 

10.438, de 26 de abril de 2002, também foi um impulsor importante da cogeração, principalmente aquelas 

implantadas no setor sucroalcooleiro. 

 

Nesta mesma legislação do PROINFA verifica-se o potencial de incentivo do CDE, fundo que além de 

viabilizar a universalização do serviço público de energia elétrica, tem condições de sustentar a implantação de 

empreendimentos de termoelétricos em sistemas isolados, conforme determinam as Leis Federais n
os

 9.427 e 

9.648, de 26 de dezembro de 1996 e 27 de maio de 1998, respectivamente. 

 

Os projetos de sistemas de cogeração também podem ser enquadrados no Regime Especial de Incentivos para 

o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, mecanismo que dá isenção de PIS e Cofins na aquisição de bens 

e serviços usados. Este programa foi pela Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, regulamentada pelos 

Decretos n
os

 6.144, 6.416 e 7.367, de 03 de julho de 2007, 28 de março de 2008 e 25 de novembro de 2010, 

respectivamente. 

 

Os benefícios de redução de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição para empreendimentos 

de cogeração qualificada estão assegurados pela Resolução ANEEL n° 77, de 18 de agosto de 2004, retificada 

e ratificada pela Resolução n
o
 271, de 03 de julho de 2007. Estas resoluções aplicam-se a empreendimentos 

com até 30.000 kW de capacidade, medidos na barra de saída ao SIN. 

 

 

A INFLUÊNCIA DO INCENTIVO REGULATÓRIO 

 

A política energética adotada em São Paulo busca induzir a geração e o consumo mais eficiente da energia no 

Estado - a adoção de incentivos à expansão da oferta de cogeração constitui uma das externalidades desta 

política. Para ser eficaz qualquer política de incentivos deve, entretanto, passar por uma avaliação de sua 

consistência com a busca de eficiência nos fluxos financeiros da economia. A determinação dos ganhos 

proporcionados por incentivos socialmente justos devem ser cotejados a eventuais dificuldades acarretadas em 

setores da economia não envolvidos nestas ações. 

 

A criação de programas de aquisição de energia de fontes qualificadas de cogeração tem uma forte relevância 

na política de incentivos ao uso mais eficiente da energia - o programa do governo de São Paulo de leilões de 

energia vai nesta direção. O ajuste das regulamentações tributárias e de apoio à industrialização e de melhoria 

ambiental também fazem parte da política de indução da cogeração no parque industrial e de serviços do 

Estado - programas como o de isenção do ICMS (ou redução de alíquotas) na aquisição de insumos dos 

processos de cogeração e climatização como também no investimento para implantação destes sistemas 

complementam estas ações. Outra linha seria a de regulação de ofertas de gás natural através de leilões 

específicos direcionados a sistemas de cogeração e climatização de ambientes. Em parceria com o poder 

municipal, se poderia consolidar políticas de zoneamento visando criar programas “District Heat and 

Cooling”, ordenando áreas para ocupação corporativa privada e pública, concentrando geração em cogeração e 

climatização a gás natural. 
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Incentivos para acesso, com reduções substanciais nas tarifas de transmissão e distribuição, também podem 

viabilizar novas ofertas, como no passado. Estas novas gerações, inclusive, podem eliminar eventuais 

necessidades de expansões da rede de transmissão, uma vez que costumam ser implantadas próximas a centros 

de carga, minimizando necessidades de reforços. A possibilidade de colocar energia no Sistema Interligado 

certamente é a primeira preocupação de qualquer investidor quando passa da escala de autoprodutor para a de 

PIE. O mecanismo REIDI canaliza apoio tributário federal a novos projetos, com isenções de PIS e COFINS 

nos investimentos, benefício que pode proporcionar descontos de até 9,25% no custo das obras - apesar de 

operacional, este programa tem enfrentado percalços com instruções normativas da Receita Federal. O apoio 

creditício através do BNDES fecha esta alavancagem, com estímulos financeiros de custos, prazos e carências. 

 

Finalmente um esforço de regulação deve ser empreendido na direção de se aproximar as políticas 

operacionais e de expansão dos Agentes do Setor Elétrico a Programas de Cogeração. As políticas de compra e 

venda de excedentes de Autoprodutores e Produtores Independentes de Energia Elétrica ligados aos setores de 

serviços, indústria convencional e agroindústria devem se consolidar às praticadas pelo setor de Distribuição 

de Energia Elétrica - Portaria recentemente editada pelo MME regulamenta estas aquisições. Contratos 

bilaterais de cogeradores com distribuidoras e com consumidores livres são instrumentos importantes à 

estabilidade do mercado industrial e de serviços. Processos associados a parques de cogeração, muitos 

sazonais, geram excedentes que também podem ser comercializados através de contratos bilaterais com preços 

e prazos mais flexíveis. A geração distribuída tem a propriedade de reduzir a volatilidade do mercado de 

energia elétrica. 

 

A existência destas ferramentas de apoio fecha o leque dos programas de incentivos aqui enunciados e confere 

consistência a uma ação integrada para aumentar a participação da cogeração no parque de geração brasileiro, 

alocando combustíveis pouco agressivos à geração termoelétrica. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A biomassa aparece como matéria prima de vocação para a cogeração em função de sua disponibilidade na 

agroindústria; políticas de leilões de aquisição podem ser lançadas para sua consolidação. 

 

Ao lado deste importante recurso, o gás natural dinamiza aplicações mais voltadas ao consumidor final. 

Apesar da forte presença do gás importado, inclusive GNL, nos mercados das regiões Sudeste, Sul e Centro 

Oeste, no futuro as reservas da Bacia de Santos e Pré-sal estarão majoritárias na oferta do energético. 

 

Em verdade o GNL pode disseminar a cultura do uso do gás natural, haja vista a expansão de atores e recursos 

de disponibilização deste insumo. Nas regiões interiores o vetor gás natural comprimido poderia também ser 

considerado. Mecanismos alternativos voltados a políticas como pré venda do gás do Pré-Sal ou mesmo da 

Bacia de Campos, ou ainda mecanismos de “swap” com gás atualmente existente, são arranjos que podem 

fixar um gás natural virtual ao mercado a preços competitivos. 

 

O trabalho conclui que não existem limitações regulatórias à implantação de novas modalidades de geração de 

energia elétrica que alavancarão o mercado de distribuição de gás canalizado e o setor de açúcar e álcool. As 

alternativas aqui propostas de inserção da cogeração incentivada a gás natural e biomassa levam a programas 

que pretendem contribuir para a inovação do abastecimento energético do mercado. 
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