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(Minuta de Carta ao MME sobre GD)

Senhora Ministra,

Motivados pela Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico e no intuito
de oferecer sugestões construtivas, levamos à sua elevada consideração
algumas observações e sugestões relacionadas com uma das principais áreas
de atuação do Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE, que visam
aumentar a eficiência energética da oferta e da utilização da  energia.

As soluções que vêm sendo adotadas e têm sido consideradas para se atender
às necessidades de energia elétrica a longo prazo baseiam-se
predominantemente na Geração Central (GC), ou seja, construção de poucas
unidades de grande porte, associadas a longos sistemas de transmissão.

Desta forma, exclui-se ou minimiza-se, a priori, a Geração Distribuída (GD) na
qual a energia elétrica é gerada junto ou próximo ao consumidor, independente
da sua potência ou propriedade, usando tecnologias de alta eficiência,
notadamente a co-geração, que , em muitos países, chega a responder por
mais de 20% da geração elétrica. Como envolve também diversas fontes de
energia, ajustadas às condições locais, o tema é muitas vezes tratado de forma
dispersa ou  dirigido a uma tecnologia ou fonte específica.

O documento anexo foi preparado pelo INEE, através do FÓRUM de Geração
Distribuída e Co-geração, e apresenta um tratamento mais geral do tema,
propondo ações para retirar algumas barreiras que dificultam o emprego da GD
mesmo quando ela é a melhor solução para toda a sociedade.

Como ficam situadas próximas das cargas, as unidades de GD, além de suprir
energia, podem desempenhar um papel importante, mesmo quando paradas
na medida que aumentam as reservas de potência junto às cargas; reduzem,
assim, os riscos de instabilidade e aumenta-se a confiabilidade de
fornecimento. Como apenas alguns setores da economia têm capacidade de
realizar a GD de forma competitiva, a grande maioria dos consumidores de
eletricidade continuará dependendo do sistema interligado. Portanto, é possível
afirmar que a GD não compete e, sim, complementa e melhora o sistema de
GC existentes e futuros.

Embora a  GC tenha dominado a produção elétrica pelas economias de escala
que compensava a construção dos complexos sistemas de interligação, a GD
sempre foi empregada  para aumentar a eficiência de certos processos
produtivos, aumentar sua segurança e/ou atender sistemas isolados. As
tecnologias da GD e a possibilidade de seu uso integrado ao sistema
aperfeiçoaram-se após as crises do petróleo, viabilizando formas eficientes de
geração e utilização de resíduos de processo, disponíveis, hoje, em
quantidades apreciáveis. Esta possibilidade aumentará com a oferta do gás
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natural distribuído (canalizado ou a granel) que facilita o emprego da co-
geração, a forma mais eficiente de aproveitar a energia deste combustível .

A GD, no Brasil, deverá ter um crescimento gradativo, como resposta natural à
correção de estruturas tarifárias, à maior capilaridade da distribuição do gás
natural e, no caso específico do segmento sucro-alcooleiro, à necessidade de
modernizar os sistemas de vapor das usinas de cana, construídas há cerca de
duas décadas pelo PROALCOOL. Acrescente-se que, depois da crise de 2001,
os consumidores são mais informados , têm uma atitude pró-ativa na questão
energética, com clara focalização na GD.  Observe-se que o potencial brasileiro
de GD é elevado e a rapidez de seu desenvolvimento tornar-se-á capaz de
desempenhar um papel transiente importante.

Não há hoje restrições técnicas ou legais à GD interligada ao sistema. As
barreiras à sua expansão são culturais: trabalhar com este cenário exige, na
prática, mudar um paradigma em um país onde a expansão da oferta com a
GC é uma história de sucesso.

Entretanto, um cenário hoje baseado exclusivamente na GC, para atender a
nova demanda com investimentos privados, configura-se pouco provável. Sua
implantação com recursos e garantias públicos, porém, só se viabilizaria se o
setor voltasse a contar, na demarragem, com as mesmas condições especiais
existentes no passado (anos 60/70) tais como: créditos do Banco Mundial,
fortes investimentos diretos dos estados e mecanismos tarifários e fiscais mais
favoráveis do que os atuais.

Um cenário englobando as duas alternativas, com ênfase crescente na GD,
parece ser a forma mais eficaz para atender a nova demanda por energia
elétrica, em bases atraentes para a iniciativa privada. Nele, a equação
financeira é alavancada pela entrada de grande número de novos atores,
atendendo-se a demanda de forma mais ajustada a seu crescimento,
resultando em menos investimentos ociosos. Neste cenário, ainda, a redução
das perdas de transmissão alavanca em 10% ou mais o valor da nova energia.

O desenvolvimento da GD de forma harmônica com o sistema pode ser mais
rápido e efetivo se o Governo e os reguladores considerarem este como um
cenário natural e trabalharem com normas e diretrizes que não pressuponham,
implicitamente, apenas a GC. Poderia o  Governo contribuir para que empresas
com tradição no setor percebam a GD como uma oportunidade para novos
negócios. As economias nos sistemas de transmissão, a redução de perdas e o
aumento da eficiência vão reduzir os custos da energia e ampliar a geração
elétrica, além de criar mais empregos por kWh que as alternativas tradicionais.

Acreditamos que este cenário reforça e complementa o novo modelo
apresentado por V. Excia. para o setor elétrico. Colocando-nos à disposição de
V.Excia, aproveitamos a ocasião para solicitar uma audiência à qual
pretendemos levar representação expressiva de entidades e pessoas
interessadas mais diretamente no  tema.
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Atenciosamente, INEE / FÓRUM
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CONCEITO de GD
A GD refere-se à geração elétrica
produzida próxima ao local onde ela é
consumida.  Importa acrescentar
alguns  pontos a fim de que se torne
claro este conceito:

• a GD pode ter diversas fontes
primárias de energia, tanto
renováveis (biomassa, lixo etc.)
quanto não renováveis (sobretudo
gás natural).

• a GD não se vincula a uma
tecnologia específica. Há muitas
possibilidades técnicas operando
e várias em desenvolvimento.

• a GD não implica em propriedade;
a  gestão do(s) equipamento(s)
gerador(es) junto ao consumidor
pode ser de propriedade e
operado por este ou por terceiros,
inclusive empresas elétricas.

• a GD não implica em dimensões
de geração máxima ou mínima.
Pode ser formada por unidades de
baixíssima potência (de menos de
1 kW em placas solares); dezenas
de kW a alguns MW (unidades de
emergência, ponta e/ou co-
geração) mas pode ir de dezenas
a centenas de MW (usinas de
cana, fábricas de papel, refinarias
e siderúrgicas).

Embora o interesse prático da GD
prenda-se aos sistemas interligados,
os avanços econômicos nesta área
apresentarão, reflexos nos sistemas
isolados pois, com o aumento da
escala de uso nos sistemas
interligados, fatalmente os preços dos
equipamentos para sistemas isolados
tenderão a se reduzir.

Para a aplicação dos conceitos e
propostas aqui discutidas, não há

necessidade de definir a GD para fins
legais.
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APLICAÇÕES
Para o consumidor, a energia elétrica
deve atender as necessidades de
consumo através de um padrão de
qualidade definido e a um preço
módico. Tecnicamente, é indiferente
se a energia ofertada tem origem em
usinas distantes ou se é produzida
parcial ou totalmente no local.

No passado, as unidades de GD
(auto-produtores) eram normalmente
isoladas do sistema. Com o progresso
das técnicas digitais e de controle,
hoje, a unidade de GD pode ser
sincronizada e operar em paralelo
com o sistema sem problemas.

A potência a ser instalada na GD
pode ser maior ou menor que as
necessidades do consumidor, ou
seja, a GD tanto pode atender a
carga próxima como pode – até o
limite de sua capacidade - apoiar o
sistema.

O uso da GD em bases regulares
ocorre quando há oportunidade de
produzir a energia localmente com
qualidade e a um custo compatíveis
aos da energia distribuída ou, então,
quando se exige uma qualidade
superior àquela ofertada pela rede
pública. As hipóteses para que ocorra
uma geração regular de energia são,
basicamente, as seguintes:

Economias de escopo (produção
conjunta de energia)
Em alguns processos produtivos, é
possível produzir eletricidade de
forma integrada ao processo,
reduzindo o custo do produto e o da
energia; nesses casos, a pequena
escala de produção é compensada
pelos ganhos (economia de escopo).
Esta economia ocorre quando há
geração de resíduos combustíveis ou
quando há co-geração.

Resíduos combustíveis
Constituem-se de resíduos,
normalmente agressivos ao meio
ambiente sub-produtos inevitáveis da
industrialização e da aglomeração
urbana. São exemplos os gases da
indústria siderúrgica, palhas da
indústria arrozeira;  palhas e bagaço
da indústria canavieira; lixo orgânico
dos serviços de coleta e de
disposição final do lixo urbano, lodo
de esgoto etc.

Co-geração
aproveitamento local do calor (que
não pode ser transportado a longas
distâncias) inerente ao processo de
geração elétrica sob a forma de
vapor, água quente e/ou fria, sem que
haja perda da energia térmica como
ocorre na geração em grandes
centrais termelétricas .

Fontes Renováveis
O aproveitamento de fontes
renováveis em GD se manifesta de
diversas formas – biomassa, solar
hidráulica (PCH), eólica, etc. - e
depende da sua disponibilidade perto
do local de consumo. Esta forma de
GD tira proveito dos avanços
tecnológicos e custos decrescentes
para este aproveitamento.

Geração Complementar de Ponta
Muitas empresas operam unidades de
GD, em bases regulares, no horário
de ponta, pois o custo marginal do
combustível utilizado, neste horário, é
inferior ao da energia elétrica.

Esta forma de geração resulta da
estrutura das tarifas horo-sazonais;
nelas, a tarifa de energia, no horário
de ponta, é até 10 vezes maior que as
tarifas fora de ponta. Daí se origina
uma busca, por parte do consumidor,
de uma alternativa mais barata,
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quando ele não consegue reduzir o
seu consumo neste período, gerando
uma ociosidade, dessas unidades de
GD, na maior parte do dia : elas
podem, assim, oferecer energia a
terceiros no local onde operam.

Melhoria da qualidade da energia
Quanto mais centralizada for a
geração, maior será a influência das
longas distâncias e mais elevados os
custos para garantir a qualidade
(sobretudo a continuidade de
fornecimento) da energia junto aos
consumidores na medida em que
urge manter reservas distantes. Para
tanto  são necessárias redundâncias
para o sistema.  Assim, uma vocação
natural da GD, mesmo que não gere
regularmente energia, reside no
aumento da confiabilidade local e
regional, quando se trata de
qualidade de suprimento.

Emergência
Para garantir a continuidade do
serviço, um grande número de
consumidores (indústrias, hospitais,
condomínios etc.) mantêm sistemas
próprios de geração aptos a
operarem por períodos curtos, em
momentos de falhas no suprimento
elétrico. A ociosidade própria destas
instalações permite usá-las para
fornecer energia para terceiros.

Geradores Móveis
Já existe um contingente importante
de geradores sobre rodas que são
deslocados para atender
necessidades transientes tais como
shows, eventos etc. Pela grande
flexibilidade que têm, estes
equipamentos  podem vir a
desempenhar um papel importante no
sistema.

Serviços Ancilares
As unidades de GD interligadas ao
sistema (operando em paralelo)
acham-se aptas a apóia-lo através da
realização dos chamados “serviços
ancilares”, efetivando-os com baixo
custo; estes serviços podem vir a ser
remunerados por este apoio. Dentre
eles, citam-se:

• Melhora do fator de potência.
• Regulariza a voltagem localmente
• “Black start”.
• Atende surtos de demanda.
• Evita apagões localizados.
• Melhora do sinal elétrico

(diminuição de harmônicos).

Pressupõe-se que os geradores da
GD estão interligados a uma central
que “sabe” qual a situação do sistema
e liga ou desliga unidades geradoras
em função das necessidades do
sistema na região. Ver mais no tópico
sobre Comercializadores e nas
tecnologias (Gestão Coordenada da
Geração Distribuída).
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COMPLEMENTARIEDADE
ENTRE GD&GC

Uma característica do sistema elétrico
brasileiro é a sua dependência de
poucas unidades centrais de grande
porte, construídas para aproveitar os
recursos hídricos com alta
capacidade e baixo custo de
desenvolvimento. Com isto foi
construído um sistema complexo,
com “baixa densidade” que atende
uma carga  eqüivalente à da
Inglaterra através de um sistema de
abrangência geográfica européia ( iria
de Lisboa a Moscou).

O sistema tem alguns inconvenientes
como as perdas de energia e
dificuldade para garantir a
estabilidade inerentes aos sistemas
muito extensos. Além disso, é preciso
investir  em redundâncias para
garantir a continuidade do serviço
junto aos consumidores finais.

De um ponto de vista energético, a
GD tem as virtudes complementares,
pois aumenta a  qualidade da energia
suprida junto aos consumidores finais
e se constitui em um “exército de
reserva” que permite eliminar
redundâncias do sistema totalmente
baseado na GC.

O recurso à GD no passado recente,
teve uma participação relativamente
modesta pela inexistência de
tecnologia adequada, cujo
aperfeiçoamento, a um nível mundial,
teve grande desenvolvimento depois
da crise do petróleo. Outras
dificuldades culturais e legais são
discutidas em detalhes mais adiante.

Note-se que a capacidade de gerar
de forma descentralizada, e em bases
econômicas, é característica de
alguns setores específicos da

economia; desta forma,  a GD não
compete diretamente com a GC mas
a  complementa. No período de
transição, como o que ora vive o setor
elétrico, a GD pode vir a atender,
através da produção de excedentes
ou de liberação de ociosidades, parte
da expansão, a custos reduzidos.

A possibilidade de complementar a
GC com a GD simplifica-se a partir da
abertura legal do sistema: eliminou-se
o monopólio e admitiu-se conexão de
todas as formas de geração, de forma
independente da sua dimensão.

Portanto, na medida em que ocorre
esta complementação, na medida em
que não há GD sem a existência da
GC (não obstante poder existir a GC
sem a GD),  o futuro do Setor Elétrico
passará pelo crescimento da GD,
desde que algumas medidas sejam
tomadas, principalmente   aquelas
que permitam a expansão das redes
de gás canalizado.
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VANTAGENS DA GD

Rapidez de desenvolvimento
Pelas escalas envolvidas, as
soluções poderão ser muito rápidas,
principalmente em face da pequena
maturação dos investimentos, se
comparados com aquelas próprias da
construção de grandes centrais,
sejam hidrelétricas sejam
termelétricas.

Menores dificuldades ambientais
As dificuldades ambientais, na GD,
diluem-se naturalmente. Em face da
alta   eficiência energética, inerente à
GD, e, em alguns casos, a
transformação dos resíduos em
energia útil, haverá um impacto
redutor nas emissões poluentes.

Equacionamento do PPA
Antes de uma decisão de GC, é
necessário garantir um comprador, a
longo prazo, para a energia através
da assinatura de um PPA ("Power
Purchase Agreement" ).  Na GD, o
projeto já nasce com um  comprador
definido para toda a energia térmica e
normalmente uma parte importante
da elétrica.

Menores Descontinuidades
Na GD, o crescimento da oferta nasce
razoavelmente casado com o
aumento da carga pois cada
consumidor buscará a sua solução
própria quando uma elevação de sua
carga assim o exigir.

Prestação de serviços ancilares
A GD permite a instituição de alguns
serviços ancilares, já citados; de fato,
constitui reservas com capacidade de
produzir respostas rápidas às
necessidades do sistema (“reservas
quentes”): “black–start”, controle da
freqüência, redução de  reativos etc.

Baixa exposição cambial
O mercado brasileiro já possui
capacidade para atender a demanda
de equipamentos e de instalações
decorrentes da implementação da
GD; sobretudo nos processos em que
há queima de resíduos de processo.

Menores Reservas Centrais
No sistema brasileiro, as reservas
convencionais situam-se muito longe
das cargas, fato que envolve
complexos sistemas de transmissão,
existência de linhas ociosas e
ocorrência de maiores riscos de
“apagões”. Assim, desde que se
revejam as bases do planejamento
das LTs, considerando “âncoras” de
GD, esta modalidade ensejará uma
maior estabilidade no sistema elétrico
brasileiro com menores
investimentos.

Mais Intensiva em Mão de Obra
Obviamente,  para projetar e instalar
uma mesma potência de GC com GD,
a última emprega muito mais mão de
obra; essa "deseconomia de escala" é
compensada pelos outros ganhos da
GD. Note-se que certas formas de GD
- associadas à biomassa - também
fixam no campo grandes contingentes
de mão de obra.

Menores Riscos Empresariais
A descontinuidade de projetos de GC
de elevada potência apresenta custos
elevados para a sociedade, como se
observou na década de 90 quando
dezenas de bilhões de dólares
ficaram imobilizados em obras por
muitos anos, pagando juros pesados.
A mesma dificuldade se observou
recentemente, com unidades
termelétricas de grande porte. O
recurso à GD pode reduzir,
consideravelmente, estes riscos para
empreendedores e para as entidades
de crédito.
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Uso Racional do Gás Natural
Um maior impulso à GD redundará
em outro, na mesma proporção, ao
uso do Gás Natural distribuído. Com
efeito, os principais clientes que se
utilizam desta fonte necessitam de
calor no processo, são candidatos a
desenvolver co-geração onde mais de
80% da energia do GN é usada no
processo. Este fato vai permitir uma
correção da política que inicialmente
previa usar a maior parte do GN na
GC (grandes termelétricas) embora,
para estas, a eficiência seja bem
inferior, de no máximo, 50%, nos
geradores com ciclo combinado e
menor ainda naqueles em ciclo
aberto.

Ganhos Externos
A GD propicia ganhos econômicos
indiretos importantes junto aos seus
hospedeiros, reduzindo custos da
energia térmica e os associados à
necessidade de se desfazer de
resíduos. A experiência também
mostra que as modificações do
processo em geral levam estes
consumidores a um uso mais racional
de todas as formas de energia.

Menos Perdas no Sistema
Com a GD é preciso instalar uma
potência entre 10 e 15% menor, que
seriam perdidos no sistema baseado
em GC.  Estes ganhos são
compartilhados por todos os
consumidores.

LT x GD - Redução de Custos
Além das economias diretas
percebidas por hospedeiros da GD,
há economias para o sistema
derivadas de investimentos a menor
em LT, redução da ociosidade de
equipamentos, uso de resíduos
combustíveis com custo zero ou

negativo, que acabam se refletindo na
redução de custos para todos.

Custos Marginais Decrescentes
As grandes termelétricas estão hoje
perto dos limites teóricos de eficiência
e  as hidrelétricas de menor custo e
próximas dos locais de consumo já
foram desenvolvidas. As dificuldades
para ampliar os Sistemas de
Transmissão e atender grandes
cidades também vêm aumentando. A
componente ambiental que no
passado não era computada hoje tem
um valor importante. Estes fatores
fazem prever uma tendência de custo
de investimento crescente na
margem.

A GD, com o aperfeiçoamento de
muitas tecnologias, encontra-se
justamente na curva descendente de
custos como será visto adiante.

Solução Permanente
Em função da crise de energia de
2001, que resultou no racionamento,
para mitigar os riscos inerentes ao
sistema, ocorreu a instalação de um
grande número de geradores em uma
visão  de operação por um período de
cinco anos, como se os problemas do
sistema fossem transitórios.

A GD, ao contrário, cria uma condição
permanente pois, mesmo na hipótese
de que um de seus hospedeiros
interrompa seus negócios, ao mesmo
tempo, acontecerá uma redução
semelhante de carga no local.

Créditos de Carbono
Vários projetos de GD reduzem
emissões de CO2 e já vêm recebendo
recursos internacionais que
alavancam o investimento
monetizando as economias externas
que eles propiciam.
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SETORES DE GD E
POTENCIAIS
O conceito de potencial usado no
planejamento tradicional (GC) no
Brasil, prende-se às hidrelétricas,
para as quais há metodologias
objetivas, em função das vazões do
rio, altura da queda, topografia e
geologia do local, grau de
regularização etc.. As usinas
térmicas, neste planejamento, entram
como uma “variável livre”.

No caso da GD, a análise pode ser
feita considerando os potenciais
teóricos das diversas fontes primárias
disponíveis e analisando os setores
da economia que poderiam
desenvolvê-las.

O estudo mais abrangente disponível
consta do capítulo 4 do Plano
Decenal da ELETROBRÁS 2000/
2009 e indica que o potencial técnico1

de GD no setor industrial, em 1999,
era de 12,5 GW (20% da potência
instalada) e que o potencial
termodinâmico2 apurado seria de,
pelo menos, 21,5 GW.

Este estudo não inclui o potencial dos
setores comerciais e de serviços que,
com o aumento da oferta do gás
natural distribuído (canalizado ou
vendido a granel), acrescenta outros
2 a 4 GW. Não inclui também
geradores de emergência e de ponta
que podem ter papel importante como
reserva de potência descentralizada.

Em síntese, é preciso conhecer
melhor estes potenciais mas o
importante a notar, no momento, é
que eles têm uma dimensão que não

                                                
1 Avaliação feita a partir de uma análise de
indústrias representativas.
2 Avaliação do potencial teórico considerando os
insumos setoriais de energia elétrica e demanda
por energia térmica

não pode ser desprezada como uma
das importantes formas de atender as
necessidades futuras de energia.

Pela rapidez com que podem ser
implantados podem desempenhar um
papel fundamental na transição de
modelos que vivemos hoje.  A seguir,
uma lista dos principais setores da
economia  com potencial de GD.

INDÚSTRIAL
Siderugia
Petroquímica
Refinarias
Química
Papel e celulose
Alimentos e Bebidas
Canavieiro
Frigoríficos
Arroz
Madeireiro
Moveleiro
Cerâmica
Vidro
Cimento
Textil
Pneumáticos3

COMERCIAL
Shoppings
Supermercados
Condomínios

SERVIÇO
Lixo Urbano
Lodo de Esgoto
Aeroportos
Hospitais
Frio Distribuído

RESIDENCIAL
Condomínios

                                                
3 Além de atender necessidades de energia do
processo, este setor é obrigado a eliminar pneus
usados na proporção que vende novos e uma das
formas tem sido de usá-los como combustível.
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AGENTES
Os prinicipais agentes da GD estão a
seguir  explicitados:

Comercializadores
Entidades criadas no bojo da nova
legislação setorial, os
comercializadores são aqueles
agentes que unem os interesses dos
produtores de excedentes vendáveis
de energia aos dos consumidores
livres disponíveis para adquirir estes
excedentes, negociando e fechando
contratos de compra e venda,
“aluguel” das linhas das
concessionárias de energia elétrica
envolvidas.

A possibilidade do comercializador
des/ligar unidades de GD por
telecomando pode ser um importante
instrumento de integração sistêmica.

Empreendedores de GD
Investidores interessados em
implementar unidades
descentralizadas tendo, como
garantia, a aquisição da energia
gerada (frio ou calor e eletricidade, no
caso de cogeração, ou eletricidade,
aliada ou não a uma outra forma de
energia, no caso da utilização de
resíduos) pelo consumidor e/ou
garantia, deste consumidor, para
vender os excedentes para terceiros
ou para a concessionária; poderá
este agente, também, operar a
unidade assim construída.

Entidades de Crédito
Como os investimentos de GD são
relativamente elevados vis-à-vis os
hospedeiros, é importante o papel
das entidades de crédito - bancos
comerciais e/ou agências de
desenvolvimento - no
desenvolvimento da GD.

Importa anotar que muitas destas
entidades ainda estão voltadas para
financiar a GC e precisam adaptar os
procedimentos às características dos
investimentos em GD, notadamente
transferindo para os departamentos
específicos, descentralizados, as
negociações relativas à implantação
das diversas unidades, uma unidade
de GD como um equipamento. Assim
financiar uma unidade de co-geração
para um Hospital seria tão  natural
quanto financiar um equipamento de
Raio-X. Pelas razões já apontadas -
menor risco empresarial e diluição de
risco , menor exposição de crédito a
um único setor - pode aumentar a
atratividade.

Hospedeiros
São os consumidores produtores de
resíduos combustíveis ou usuários de
frio ou de calor (cogeradores) que
“hospedam” as unidades
descentralizadas.

Distribuidoras de energia
São as concessionárias distribuidoras
de energia elétrica e de gás
canalizado.

O interesse das distribuidoras de gás
no caso é óbvio. O interesse da
Distribuidoras elétricas também é
evidente quando se verifica que ela é
obrigada a comprar energia em algum
local e a GD pode reduzir a
necessidade de investimentos em
reforço de subestações e outras
economias. Além disso, abre uma
série de oportunidades de negócios
em associações com hospedeiros e
outros atores

Empresas de Gerador Móvel
Este pouco estudado segmento
(pelos setores tradicionais) pode ter
um papel  importante complementar
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ao atual em função da sua
mobilidade.

Outros
Fabricantes de equipamentos,
consultores, projetistas, e
instaladores destes equipamentos
são outros atores de óbvia
identificação que completam o quadro
dos agentes envolvidos na GD
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TECNOLOGIAS
A GD não está associada a uma fonte
de energia primária ou a uma
tecnologia específica; da mesma
forma, sequer se relaciona
exclusivamente a equipamentos
geradores.

Após a crise do petróleo, houve uma
explosão de criatividade para
aumentar a eficiência no lado da
oferta de energia e para incorporar
fontes renováveis. Estas tendências
foram reforçadas nos anos 90 com a
maior conscientização sobre os
efeitos negativos para o meio
ambiente provenientes tanto do uso
ineficiente de qualquer forma de
energia quanto do uso das energias
fósseis em particular.

Hoje, as tecnologias encontram-se
em variados estágios de evolução,
algumas já perfeitamente viabilizadas
no momento presente e outras ainda
com perspectivas de custos
decrescentes. Neste contexto, o
objetivo deste documento não é
focalizar cada caso mas apenas
realizar um breve registro da situação
atual.

Tecnologias e Equipamentos de
GD

Gerador Convencional (Diesel/Otto)
Apesar do domínio tecnológico, esta
modalidade ainda vêm sofrendo
aperfeiçoamentos constantes,
dirigidos estes aperfeiçoamentos para
o seu uso como GD, operando em co-
geração e usando gás natural e/ou
gases pobres, como os do lixo.

Foto-Voltáico
Os custos desta modalidade acham-
se em franco decréscimo. Há
bastante tempo, esta tecnologia está
sendo usada em sistemas “off-grid” e

as primeiras aplicações de “peak-
shaving” já estão acontecendo;
conseqüentemente, a sua
participação como GD elevar-se-á,
especialmente, em regiões de alta
insolação.

Co-geração
Tecnologia dominada que compete,
com vantagens, com a geração
central de gás natural em razão de
sua elevada eficiência; é insuperável
nas situações em que a energia
primária deriva-se de resíduos do
processo industrial.

PCH
Desprezada no passado (poucas
foram construídas na era da GC e
várias desativadas nos anos 80),
podem ter um papel importante na
GD se integradas a unidades de GD
que complementem sua
sazonabilidade. É o caso típico de
usinas de cana na região Sudeste
que é perfeitamente complementar à
PCH.

Incentivos existentes à PCH são
típicos da visão da GC o que explica
o pequeno desenvolvimento.

Micro-turbinas
Tubinas a gás, com potências entre
30 e 200 kW, podem ser empregadas
tanto como meras geradoras quanto
em ciclos de co-geração. Hoje são
equipamentos de alta confiabilidade,
com tecnologia dominada por
diversos fabricantes. Já são
competitivos (~ 1.000 - 800 US$/kW)
para condições especiais de GD. As
vendas estão crescendo e os custos
de fabricação têm tendência
decrescente com o aumento das
vendas.



Minuta. Não reproduzir !!!!
Versão : 29 de junho 03

FÓRUM DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E CO-GERAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – INEE
Av. Pres. Wilson, 164 – 13º andar – Castelo, Rio de Janeiro - RJ

17

Células Combustíveis
Tecnologia eletro-química que
transforma a energia química dos
combustíveis diretamente em energia
elétrica, sem necessidade de
explosão e sem partes móveis. Trata-
se de uma unidade de co-geração
com elevada eficiência para unidades
de qualquer tamanho.

A tecnologia já é comercializada (há
três unidades na Copel com 200 kW
cada), ainda tem custos elevados
mas pode ter grande impacto
tecnológico pois permitirá, em face de
sua flexibilidade e dimensão, uma
ampla disseminação; com custos
decrescentes. Diversos fabricantes já
estão anunciando a entrega de
unidades de pequeno porte visando
sua operação em residências e em
condomínios.

Eólico
Esta modalidade já está sendo
empregada no Brasil, onde tem sido
feito um grande esforço na
identificação de locais com ventos
apropriados. Como as PCHs, este
potencial pode desempenhar um
papel de GD se integrado a outras
soluções para garantir a continuidade.

Sistemas de Controles/Gestão da GD
Os sistemas de controle e de tele-
comando são tecnologias dominadas
que têm reduzido constantemente
custos, com a revolução digital.

A possibilidade de coordenar
unidades de GD pois será
fundamental para integrar sistemas
às redes de distribuição públicas com
elevada confiabilidade.

Acumuladores de Energia (baterias e
capacitores)
Diversos progressos têm ocorrido no
desenvolvimento destes

equipamentos que aumenta a
confiabilidade da GD para ciclos mais
curtos.

Gaseificadores de biomassa
que permitirão duplicar a eficiência da
geração a partir do uso de biomassa.

Lixo urbano/Lodo de Saneamento
Há diversas tecnologias ofertadas e
testadas para gerar energia elétrica
usando este material orgânico como
combustível. Como permite que as
prefeituras se livrem do ônus da
disposição final deste material, a
economia da geração pode ser
alavancada pelo custo evitado.

Frio Por absorção
Tecnologia que transforma o calor
diretamente em frio, de grande
importância na produção de frio em
sistemas de co-geração de um país
tropical.

Frio Distribuído
A distribuição de calor em países frios
para aquecimento é um dos serviços
de energia mais antigos do mundo e
por isso a tecnologia de distribuição
de frio está crescendo podendo
atender situações brasileiras
específicas

VEH
O veículo elétrico híbrido é uma nova
tecnologia de veículos com um
gerador a bordo. Estacionados podem
servir para garantir a continuidade de
oferta no local. Como já há mais de
300 mil destes veículos em circulação
é possível que no futuro tenham um
papel importante a desempenhar.

Fontes Primárias
As fontes de energia da GD tanto
podem se originar de combustíveis
fósseis tradicionais quanto de outras
origens.
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Energia de origem fóssil
Dentre as fontes tradicionais, a GD
poderá vir a assumir um papel
altamente relevante com o
crescimento da rede de distribuição
do gás natural que, no Brasil, ainda
tem uma penetração restrita. pois a
orientação que norteou a
implementação das redes de
distribuição de gás foi o de seu uso
em grandes centrais térmicas.

Outras Fontes de Energia Primária
Uma vantagem importante da GD
reside em permitir o acesso a
combustíveis de baixo custo que se
inviabilizam quando transportados,
mesmo a curtas distâncias, em face
de sua baixa densidade energética
aliada, muitas vezes, à necessidade
de equipamentos especiais.

Estes materiais hoje, em sua grande
maioria, representam estorvos para
as comunidades locais pois poluem
os ambientes onde ocorrem; são eles:

• Resíduos de processo
industrial.

• Resíduos agro-industriais.
• Resíduos urbanos (lixo e lodo

de esgoto).
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BARREIRAS À GD

Teoricamente é indiferente o local
onde a energia é injetada no sistema
interligado. A GC como forma de
atender a nova demanda elétrica, no
entanto, domina o pensamento do
Setor Elétrico brasileiro. Por muito
tempo, foi a forma de garantir
menores custos pelas escalas de
produção que compensavam todos os
problemas de interligação.

O conceito acabou sendo instituído
no planejamento, na operação, nas
normas técnicas, estrutura das tarifas
e comerciais reforçando o monopólio
do suprimento central como “um dado
da razão pura”. Assim, por exemplo,
quando se decidiu aumentar a oferta
do gás natural no Brasil, ele foi
praticamente todo destinado a
termelétricas de grande porte com
eficiência bem inferior à que se
obteria através da co-geração.

Quando o sistema foi "aberto" para a
qualquer geração, independente da
dimensão dos geradores muitas
dificuldades e barreiras artificiais à
GD permanecem, deixando claro que
as maiores dificuldades a serem
enfrentadas pela GD são de natureza
cultural como adiante  destacado.

Planejamento
A inadaptação dos instrumentos de
planejamento constitui-se em uma
barreira importante à introdução da
GD que, quando considerada, o é
como uma parcela de energia a ser
reduzida do mercado. As sofisticadas
ferramentas   usadas não consideram
os potenciais de geração fora de uma
"lista" com um conjunto de usinas4

                                                
4 O  Plano 2000/2009 .(capitulo) dedica um
capítulo ao potencial de cana, conclui que há
energia abundante (60 Twh), a custo competitivo e
a informação é simplesmente desprezada.

devidamente catalogadas,
comprometendo qualquer resultado
que se pretenda realista de um ponto
de vista do país  por desprezar os
expressivos potenciais de GD.

Como a atividade de planejar o setor
deve continuar, é essencial que se
considere a GD como uma forma real.
Como está ligada a decisões
descentralizadas, é preciso
considerar um comportamento médio
coletivo como, aliás, é feito  nas
projeções de demanda.

Assim, por exemplo,  se for
desenvolvido, ainda que parcialmente
o potencial de geração com cana, a
topologia das LTs na região sudeste
será bem diferente com a
descentralização das reservas de
potência.

Novos Atores
O desenvolvimento da GD depende
da percepção de uma nova atividade
para milhares de novos agentes que
têm potenciais de geração e têm que
perceber as vantagens e ganhos
associados a hospedarem este tipo
de facilidade. Por razões históricas,
foram levados a uma atitude passiva
em relação ao suprimento de
eletricidade tida como um item de
infra-estrutura, obrigação do governo.

A desinformação ainda se configura
como uma barreira. Até a crise de
2001, por exemplo, poucos sabiam
que os preços da energia iriam
aumentar a partir de 2003, à medida
que acabassem os contratos da
“energia velha”.

O nível de informação sobre o tema,
no entanto, aumentou muito e hoje
existe a percepção de que ainda há
problemas potenciais e que eles
detêm parte da solução. Este
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processo se acelerará com a
existência de mais Comercializadores
e Empreendedores de GD e à medida
que agentes de crédito tiverem linhas
especificas para a GD.

Estrutura Tarifária
Algumas distorções das estruturas
tarifárias e que não refletem os custos
da energia para os consumidores dão
sinais econômicos distorcidos,
causando perdas para as
distribuidoras e para os consumidores
sobretudo os que têm potencial de
desenvolver unidades de GD.

Uma destas distorções reside nas
tarifas de ponta/fora de ponta nas
quais o preço da energia na ponta é
até  dez vezes maior que a da ponta.
Este sinal muito forte foi criado há
mais de vinte anos para condições
completamente diferentes das atuais
e hoje pode indicar soluções de GD
não otimizadas ao sinalizar apenas a
geração de ponta.

Recentes debates mostram que as
tarifas para as altas tensões são
subsidiadas, inviabilizando a co-
geração em muitos processos que ,no
exterior usam esta forma eficiente de
GD.

Padrão de Qualidade  desigual
As condições de continuidade de
fornecimento ao consumidor final
(tempo das interrupções e
freqüência) variam de consumidor
para consumidor e as condições
pioram à medida que o consumidor
se afasta da fonte de geração.

Se a qualidade do serviço fosse
padronizada - o que se justifica pois
todos pagam a mesma tarifa -, a
distribuidora teria uma percepção
mais clara das soluções de GD que
têm grande vantagem competitiva

para  aumentar a confiabilidade
localmente .

“Back-up”
Em um sistema interligado, todos os
geradores (GC e/ou GD), devem se
apoiar mutuamente para garantir a
qualidade do serviço. Na GC, há
alguns mecanismos como o MRE e o
apoio de back-up à GD é regulado
pela Resolução ANEEL 371/99.

Papel duplo da distribuidora
A distribuidora detém, em si própria,
o duplo papel de "porta de entrada"
no sistema e de “comercializadora”
podendo levar a dificuldades e
entende haver conflitos de
interesses.

Conexão
No cenário de GC , a energia tem um
fluxo uni-direcional entre a geração
(G) e os  “consumidores”(C) :

G→→ T→→D→→C

Com a GD, surge a figura do
“acessantes” e o fluxo pode ser:

G→→ T→→D↔↔C/G

onde alguns antigos "consumidores"
se tornam eventuais geradores.

A Resolução ANEEL 281/1999, tem
as normas gerais de conexão mas, na
prática, dirige-se mais às relações
entre empresas elétricas, para as
quais existem normas técnicas bem
definidas da operação coordenada.

Falta detalhar os “Procedimentos de
Distribuição” para evitar os problemas
da relação das distribuidoras com
acessantes de GD. Hoje, a Resolução
trata o assunto na base da “boa
vontade”, imprópria para uma relação
comercial muito assimétrica (
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Parágrafo Único do Art. 12,
subtranscrito):

“As condições técnicas da conexão,
aplicadas pelas concessionárias ou
permissionárias, não deverão conter
exigências discriminatórias em
relação àquelas aplicadas aos demais
usuários”.

A ausência de normas para uma
figura criada pela lei tende a
discriminar a GD5. Como mostrado,
esta tendência ocorre mais por
questões culturais do que por uma
ameaça econômica real.

Operação das reservas de potência
presente da GD
A ausência de uma forma
tecnicamente organizada para
integrar a GD ao Sistema Elétrico é
uma barreira.

O binômio oferta x consumo
O MAE vê o "mercado" através de
um modelo matemático que tem a
pretensão de calcular preços como
se houvesse um ambiente de
mercado aberto.

A experiência da crise mostrou, na
prática, o total desajuste do uso
deste modelo (que na verdade era
uma adaptação de um instrumento
concebido com outro objetivo) com
seus diversos artificialismos,
lançando incertezas a alguns
investimentos em GD.

Ademais, neste contexto, não há
como instituir o mercado futuro, por
exemplo, para o “back-up” de GD.

                                                
5 Em diversas palestras o gerente da central de
co-geração do jornal O GLOBO menciona a
dificuldade para vender energia durante o dia para
a sua filial na mesma cidade.

“Marketing” da GD baseado em
tecnologia
A introdução da GD no Brasil
associou-se a tecnologias ou a fontes
primárias específicas, como a PCH, a
biomassa e a eólica. A focalização
segmentada e, conseqüentemente,
incompleta, por vezes até
inadequada, de algumas fontes e de
tecnologias, estimulou a ocorrência
de medidas especiais, com subsídios
e/ou características que, ao
privilegiarem esta ou aquela
alternativa, desestimulam outras, em
detrimento do interesse maior dos
consumidores e do próprio sistema.

A ausência de uma visão global e não
segmentada da GD configura-se
como uma barreira a ser transposta.

MRE
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CONCLUSÕES E PROPOSTAS
Diante dos aspectos levantados, um
cenário para atender a nova demanda
de energia elétrica usando a GD
como base é uma ação sem
arrependimentos.

As propostas adiante são ações
orientadas para reduzir barreiras
culturais e normativas, assim como
para eliminar sinais econômicos
distorcidos. Nenhuma das sugestões
é limitativa ou dependente de outras,
podendo todos os estudos
demandados e medidas decorrentes
correrem em paralelo.

Ação Direta Junto a Setores com
Potenciais de GD Elevados

Sugere-se que o Governo se articule
objetivamente com os setores e
segmentos de grande potencial de
GD a fim de 1) avaliar os potenciais e
2) avaliar em que condições
consideram desenvolver estes
potenciais, suas conveniências, as
barreiras que enxergam, as
vantagens e as condições específicas
de cada um. Uma solicitação do MME
terá, hoje, uma resposta pronta e
efetiva e encontrará estes
empreendimentos com uma atenção
mais aguçada para questões
energéticas após os problemas
recentemente vividos e as
perspectivas de aumentos de tarifas.

Objetivo: melhorar o grau de
informação tanto do Governo quanto
destes consumidores sobre o papel
da GD no atendimento da demanda.

Modernização das Normas de

• Aperfeiçoar a Resolução ANEEL
281/99 (o INEE já encaminhou
àquele órgão um documento a
respeito).

• Acelerar a publicação do capítulo
dos “Procedimentos de
Distribuição” que regula as
questões específicas dos
consumidores que operam em
paralelo com o sistema (esta
regulação em separado não traz
dificuldades pois este é o único
tema novo na relação
distribuidora/acessante introduzida
com as reformas) ;

• Criar normas simétricas nas
relações do acessante de GD com
a concessionária, em especial
aquelas que tratam do “back-up”,
para que ambos, gerador
descentralizado e concessionária,
assumam funções recíprocas em
que tanto o GD venha em socorro
do sistema como vice-versa,
separando claramente ambas as
figuras.

• Sugere-se que a regulamentação
dos serviços ancilares considere a
GD como parte importante neste
processo.

• Estabelecer regras que permitam
a consideração, privilegiando-as,
das usinas de GD que permitam a
redução dos riscos hidrológicos do
sistema (estranhamente, só se
prevê, hoje, tratamento específico
para as PCHs que, em muitos
casos, por serem a fio d´água, não
beneficiam o sistema durante o
período seco, repetindo, apenas, o
perfil do sistema elétrico
brasileiro).

• Dar consistência às questões
derivadas do custo de transporte:
fornecer sinais econômicos
adequados para orientar
corretamente os novos entrantes.

• criar regras claras e rituais
distintos aplicáveis às rotinas para
acesso à rede e para a
comercialização .
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Objetivo: desde que foi aberto o
acesso ao sistema, há mais de quatro
anos, nunca foi regulada a relação do
GD com as distribuidoras. Tal
condição, se irrelevante em algumas
situações, pode criar sérios
problemas operacionais e de
segurança para a concessionária e
para os consumidores, especialmente
quando existe excedente exportável
da GD ou até mesmo quando se
busca sanar ou administrar problemas
na rede.

Questão do Mercado
A implantação do conceito "de
mercado", através do MAE, fracassou
como forma de atrair investimentos
para a nova geração elétrica. Vale
ressaltar os parcos resultados
obtidos, no que concerne aos
investimentos em GC: há poucos
participantes na medida em que os
riscos são elevados em face da
elevada concentração de
investimentos.

Por outro lado, junto aos potenciais
GD, algumas características de
mercado se mostraram efetivas, como
ficou demonstrado no leilão das
disponibilidades de quotas de energia
durante a recente crise6.  Organizada
a oferta de GD, esses aspectos
podem crescer de importância, pois a
maioria dos produtores, nesta faixa,
têm um interesse marginal em vender
energia ao sistema e uma
organização externa, como um
comercializador, pode, sem dúvida,
suprir convenientemente este papel.

Vale evidenciar, por exemplo, que,
em meio a todas dificuldades para a

                                                
6 Quem podia reduzir o consumo além da quota de
racionamento vendia esta "capacidade"  para
outros que estavam na situação oposta.  Os
negócios feitos em bolsa iniciaram com o "preço
MAE", acima de 600 R$/MWh, e em três meses
caíram para 100  R$/MWh.

implantação de novas usinas, cerca
de 400 Mw de geração no setor de
cana ocorreram e os contratos de
compras de GD de uma empresa
subiram de 190 Gwh, em 1999, para
1300 Gwh, em 2003.

Na "reforma do mercado”, a ter lugar
no novo marco regulatório, é
importante que se mantenham certas
características que podem ser
viabilizadoras do desenvolvimento da
GD.

Objetivo: É importante manter e
incentivar figuras como os
"comercializadores" para ajudarem a
organizar as sobras e os contratos de
segurança para o sistema.

Aperfeiçoar Ferramentas de
Planejamento

O Setor Elétrico planeja e opera,
essencialmente, na perspectiva da
oferta; a administração da
demanda37, de fato, é tratada como
uma "curiosidade politicamente
correta", com esforços esparsos
neste sentido; na prática, só foi
acionada na situação de crise
quando, já em 1998, era a única
estratégia de “não arrependimento”
disponível.

Discutir e aperfeiçoar as ferramentas
de planejamento para que sejam
neutras quanto às tecnologias e
reconheçam os potenciais de GD que
possam ser incorporados nos estudos
de soluções globais.

                                                
7 Mesmo para leigos, a série histórica dos
reservatórios mostra que era necessária alguma
intervenção a partir de 98. A única possível,  para
dar  uma "folga" de dois a três anos de um
crescimento de 4 – 5% aa  seria atuar junto à
demanda de forma gradual e planejada. O governo
tinha os instrumentos, mas a cultura o manteve
manietado.
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Objetivo: melhorar as soluções
resultantes dos modelos e programas
matemáticos que, por não
considerarem as hipóteses de GD na
expansão do sistema, podem
apresentar resultados inadequados
do ponto de vista do país, com viés
desfavorável a esta alternativa.

Gestão coordenada da GD
As unidades de emergência e de
geração de ponta, hoje, são
instaladas considerando apenas a
carga a que servem; dotados de
sistemas de teleprocessamento, estas
unidades poderiam ser
“despachadas” remotamente de modo
a atender, subsidiariamente, as
necessidades locais ou regionais do
sistema. No modelo GC, isto é feito
com um custo bem mais elevado,
aumentando-se a capacidade das
LTs e criando mais redundâncias.

Se utilizada a GD, como seriam
milhares de unidades - muitas com
menos de 1 MW - não teria sentido
uma operação centralizada. Sobre o
assunto, o INEE já apresentou à
ANEEL uma proposta concreta sobre
o tema que hoje não é nem proibido
nem regulado.

Criar os meios para que as
instalações de GD ligadas em
paralelo com o sistema - inclusive de
emergência e/ou ponta - possam ser
“despachadas” por uma mesa
controladora que, por sua vez, estará
em contato com as distribuidoras para
coordenar este atendimento remoto.

Objetivo:  permitir que as unidades de
GD operem como um “exército da
reserva” do sistema central, reduzindo
a necessidade de investir em linhas
para trazer ponta de locais remotos,
diminuindo as redundâncias e

melhorando a confiabilidade
local/regional.

Aperfeiçoar a estrutura tarifária

Trabalhar para a eliminação das
principais distorções tarifárias,
notadamente :

• Dar realidade às tarifas do
suprimento em altas tensões.

• Estruturar as tarifas horo/sazonais
em que a energia do horário de
ponta é até 10 vezes que a de
fora de ponta.

• Estabelecer sinais de qualidade.
• Explicitar tarifas de GD segundo

fórmula simples.

Objetivo: As distorções tarifárias
alteram a atratividade natural de
empreendimentos de GD; diversos
processos industriais, co-geradores
no exterior, no Brasil preferem não
aproveitar as suas potencialidades
específicas em razão dos sinais
distorcidos que terminam por
incentivar a manutenção do
atendimento convencional,
desestimulando a alternativa da GD,
extremamente mais eficiente e com
maiores resultados para o conjunto da
sociedade.

Back-up
Corrigir as tarifas de back-up para
que venha a cumprir um papel de
neutralidade no relacionamento entre
o gerador e a distribuidora.
Identificaram-se alguns destes
problemas, a saber:
• Diferenciar as paradas de

emergência daquelas
programadas (já citado
anteriormente).

• Permitir o escambo entre a
distribuidora e o gerador
descentralizado.
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• Prever a figura do “back-up” para
a concessionária (um serviço
ancilar)

• Rever os parâmetros muito rígidos
quanto à proteção e ao
paralelismo.

• Troca de energia.
• Previsibilidade quanto aos preços:

as regras correspondentes,
indexadas ao preço MAE  de curto
prazo, não permitem uma
previsibilidade adequada.

Articulações com Outros Setores
Importa estabelecer articulações com
setores e/ou segmentos a fim de
gerar as condições necessárias ao
desenvolvimento harmônico da GD.
São elas:

BNDES
As linhas de investimento BNDES têm
um departamento específico na área
de infra-estrutura dirigido a empresas
especializadas em energia. Esta
estrutura acaba reforçando o modelo
da GC e dificulta a explicitação de
novos negócios de GD, com menor
exposição de risco.

Como diversas soluções de GD são,
também, redutoras de emissão de
gases de efeito estufa, recomenda-se
que o BNDES faça captações e
aplicações destes novos  recursos,
recursos estes que deverão aumentar
com a quase certa próxima
aprovação do Protocolo de Kyoto.

Objetivo :  os financiamentos de GD
fariam parte dos pacotes de
empréstimos para empreendimentos
de setores da economia
vocacionados para a GD .

Setor de Gás Natural
A política do GNP tomou, como base,
a demanda de poucas unidades de

GC de grande porte; este pressuposto
provocou um freio na implementação
de uma rede de distribuição mais
extensa, de forma a permitir uma
ampliação da GD, notadamente em
unidades de co-geração com
eficiências de mais de 80%. Com o
fracasso das térmicas, a energia
distribuída esbarra em uma rede
restrita, impeditiva a uma rápida
expansão do próprio uso do gás.

Objetivo : adaptar a política para uma
maior distribuição, como, por
exemplo, fez  Portugal que preparou o
mercado antes mesmo da chegada
do gás.

Administrações Municipais
O envolvimento das administrações
municipais com a GD envolve, pelo
menos, duas frentes que podem ser
trabalhadas de forma sistemática :

Geração elétrica com resíduos
urbanos – a transformação do lixo
combustível em energia elétrica é
uma das principais soluções para que
as prefeituras se livrem deste
incômodo.

Frio/calor distribuídos - a tecnologia
de frio por absorção permite que se
instale, no país, serviços de
distribuição de frio e a do calor,
plenamente dominada no Hemisfério
Norte, pode ser transplantada, sem
dificuldades, para as regiões do Sul
do país.

Objetivo : aumentar o grau de
consciência destas administrações
para questões específicas

ONS e GD
A operação do sistema brasileiro
compreende, hoje, cerca de 300
usinas térmicas controladas e
despachadas centralmente. Não há
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um espaço claramente definido, na
lógica do sistema atual, para a GD,
normalmente geradora de pequenas
potências. Urge, assim, estabelecer
condições para que o despacho e o
respectivo planejamento de unidades
deste porte, espalhadas pela rede de
distribuição, possam se
complementar com a GC.

Objetivo: Criar as condições técnicas
necessárias para otimizar o
suprimento elétrico com a introdução
da GD em larga escala.


