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Cogeração no Mundo 

 A cogeração é o processo de produção combinada de calor útil e energia elétrica ou 
mecânica, de modo simultâneo e sequenciado, a partir da queima de um combustível com 
redução das perdas e alta eficiência na produção 

 O uso da cogeração está ligado com a utilização da energia térmica e elétrica balanceadas  
nos processos:  

– Produção de calor e vapor na indústria 

– Agua fria, quente ou chiller de absorção no comércio 
 

 Atualmente a União Europeia gera mais de 12% de sua eletricidade usando cogeração, com 
destaque aos principais países: Alemanha (50%) , Holanda e Finlândia 
 

 De acordo com os dados da expansão de cogeração da IEA para os países do G8, a expansão 
da cogeração na França, na Alemanha, na Itália e no Reino Unido sozinha duplicaria as 
economias de combustível primárias existentes em 2030. 
 

 O Departamento de Energia dos Estados Unidos tem um objetivo agressivo de elevar a 
cogeração atual de 10% para 20% da capacidade de geração até o ano de 2030. 
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Cogeração a Gás Natural 
 Proporciona a produção de uma energia elétrica confiável, com mais eficiência e custos 

atrativos.  

 Seu impacto ambiental é reduzido, já que reduz a necessidade de linhas de transmissão e suas 
infraestruturas, além da diminuição da emissão de resíduos comparada com outros 
combustíveis. 

 Maior adaptabilidade a situações em que há variações de carga e paralizações frequentes com 
menor tempo de restauração, redução de perdas e melhora no nível de tensão 

 As concessionárias GN oferecem tarifas especiais mais atraentes para cogeração  

 No Brasil, existe linha de financiamento oferecida pelo BNDES, via Finem (70%) e FINEP (50 a 
90%), Economia Verde (100%)  com prazo em até 20 anos: 

 Inclui cogeração GN e  o investimento pode ser de terceiros (B.O.T. – Build Operate and Transfer) 

 O BNDES possui uma linha de financiamento para projetos de cogeração com taxas de financiamento 
bastante atrativas através do PROESCO (apoio a projetos de eficiência energética) para o 
financiamento de máquinas e equipamentos, desde que limitados a R$ 20 milhões. 

 O financiamento do BNDES pode atingir 80% do valor dos itens financiáveis com prazo de 72 meses, 
sendo o prazo máximo de carência de 24 meses. 

 Existem também debentures de infra estrutura, linhas de financiamentos regionais e outros tipo de 
financiamentos internacionais 
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Tarifas para Cogeração a Gás 

Natural 

Tarifas Vigentes 

4 Fonte: Reajuste Tarifário das Distribuidoras de Gás Natural 

 O segmento de cogeração possui tarifa diferenciada frente outros 

segmentos 

 Para se obter o direito da tarifa de cogeração o projeto deve ser 

qualificado (alta eficiência) 
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Parcela Variavel ao Consumidor Final  
Segmento Cogeração em R$/M³ 

Scgás Gasmig Cegás Comgás Sulgas Copergás Petrobrás

Tarifas 30 a 50% do industrial 



Cogeração a Gás Natural 
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Fonte: Boletim do Gás Natural MME 

2,92 

2,46 2,57 2,5 2,37 2,475 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

COGERAÇÃO A GÁS NATURAL 
em milhões m³/dia 

 Atualmente o Brasil não conseguiu ultrapassar os 2,92 milhões m³/dia verificado em 2012, 
em grande parte reflexo da retração da atividade econômica do Brasil. 

 

4% 
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Segmento x Utilidades 
Demandadas 

Fonte: Guia de Cogeração e Geração de Energia Elétrica a Gás 

Natural -  Gás Brasiliano 
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Posição COMGAS - 2013 
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Cogeração GN & GD 
 A cogeração GN é uma das formas de geração distribuída (GD) - pequenas 

unidades próximas aos centros de consumo com avanços  tecnológicos que 
viabilizam a cogeração de pequeno porte 
• O gás natural é muito utilizado pela reduzida emissão de poluentes e acessibilidade – os 

custos podem ainda ser mais competitivos 

 A GD busca suprir localmente a energia reduzindo a importação, além de 
aumentar a reserva de potência próxima ao centro consumidor 

 Benefícios da Cogeração & GD 
• Potencial redução de custos de energia nas empresas  
• Potencial geração  de  receita  com  a venda  de  excedentes ao sistema 
• Maior autonomia  na  produção  de  utilidades com energia elétrica e térmica.  
• Aumento  de  confiabilidade e estabilidade para o usuário e para o sistema  
• A geração se torna mais decentralizada reduzindo investimentos  em  redes  de transporte 

de energia – grande vantagem em regiões metropolitanas 
• Capacidade de absorção de variações do mercado com soluções menores e modulares – 

redução do risco de excesso e falta de oferta 
• Cria novos produtos competitivos para a comercialização de energia 

 



Desafios GD 

Programa de Desenvolvimento de Geração 
Distribuída - ProGD 

Políticas 
Públicas e 

outras ações 

Produção dos 
equipamentos 

no Brasil 

Importação 
de peças 

Fontes de 
financiamento 

PIS/COFINS e 
ICMS Aumento da 

complexidade 
de operação 

da rede 

Alto custo de 
implantação 

Redução de 
receita das 

distribuidoras 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 Lançado em 15/12/15 pelo MME (Portaria MME 538/15) 

 

OBJETIVOS 

 

• Promover a ampliação da GD com base em fontes renováveis e cogeração. 

• Incentivar a implantação da GD em edificações públicas, residenciais, comerciais e 
industriais. 

 

ProGD 
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Potencial Estimado da GD até 2030  

 

Investimento de R$ 100 bilhões 

Adesão de 2,7 milhões de UCs 

Geração de 48 milhões de MWh  
(Metade de Itaipu em um ano) 

Redução das Emissões 
29 milhões de ton de CO2 

ProGD 
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• Criação e expansão de linhas de crédito e formas de financiamento de projetos para 

a instalação de sistemas de geração distribuída nos segmentos residencial, 

comercial e industrial. 

 

• O incentivo ao estabelecimento de indústrias fabricantes de componentes e 

equipamentos usados em empreendimentos de geração a partir de fontes 

renováveis, englobando o desenvolvimento produtivo, tecnológico e a inovação, bem 

como o estabelecimento de empresas de comércio e de prestação de serviços na 

área de geração distribuída a partir de fontes renováveis.  

 
• Promoção da atração de investimentos nacionais e internacionais 

 

• Transferência e nacionalização de tecnologias competitivas para 

energia renováveis. 

 

• O fomento à capacitação e formação de recursos humanos para 

atuar em todos os elos da cadeia produtiva das energias renováveis. 

ProGD 
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• Isenção de ICMS 

 

• Isenção de PIS/COFINS 

 

• Redução de Impostos de Importação 

 

• Linhas específicas de financiamento 

 

• Venda de excedentes para o ACL 

 

 

 

ProGD 
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Isenção de ICMS 

• O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é um tributo Estadual aplicável à 
energia elétrica 

 

• Um dos principais pilares para a expansão da energia distribuída é a isenção da cobrança de ICMS 
sobre a energia inserida pelo consumidor na rede da distribuidora. Dessa forma o consumidor será 
tributado com o ICMS apenas sobre o saldo da energia que ele receber da distribuidora e não 
conseguir compensar. 

 

• Esta isenção foi regulamentada pelo Convênio ICMS nº 16, de 22 de abril de 2015, do Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

 

• Cada estado passou a decidir se tributa ou não a energia injetada. Até o momento, os seguintes 
estados aderiram: SP, PE, GO, CE, TO, RN, MT, BA, DF, MA, RJ e MG (por cinco anos); 

 

 Com a isenção do ICMS a comparação entre a energia injetada e a energia consumida 
se dá na mesma base 

ProGD 
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Isenção de PIS/COFINS 

 

• Além de não pagar ICMS, também está isenta do PIS (Programa de Integração Social) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a parcela de energia 
compensada. 

 

• A isenção foi formalizada pela Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015. 

 

ProGD 
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Venda de Excedentes para o ACL – Proposta CCEE 

 

 

ProGD 
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 O conceito da Geração Distribuída regulada foi criado na reforma do modelo 
setorial em 2004 – Lei 10.848/04 e Decreto 5.163/04 
 A GD possui um papel de desenvolvimento regional das novas fontes de energia e 

agrega benefícios para a rede de transporte e para a região – distribuidora pode ser  
compradora até 10% do seu mercado 

 A comercialização da GD com o ambiente regulado ainda não deu certo ! Algumas 
melhorias já foram implementadas (aumento do valor de repasse VR) – cogeração GN 
R$ 329 /MWh – ProGD 

 Atualmente as distribuidoras de energia estão sobrecontratadas não necessitando 
adquirir mais energia nos próximos anos 

 

GD Regulada e Programa ProGD 

 A GD regulada é apenas uma das formas de incentivo, entretanto outros 
modelos de negócio são mais usuais – investimento capital próprio, linhas 
de crédito específicas, arrendamento com terceiros, participação 
compartilhada com outros agentes 
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Considerações Finais 
 A aplicação da cogeração GN no Brasil ainda é tímida comparada com outros 

países 

 O crescimento da GD num sistema mais moderno de suprimento será um dos 
alavancadores da cogeração GN de médio e pequeno porte 

 O governo federal sinalizou positivamente com o ProGD, porém o processo de 
desenvolvimento de incentivos ainda é lento 

 É necessário desenvolver uma política governamental que encare a GD como 
complemento para a geração centralizada, em especial a cogeração GN 
considerando a futura oferta de gás natural 

 O principal desafio é o investimento inicial no projeto de cogeração GN, que 
pode ser atenuado com a entrada de terceiros num arrendamento junto com 
as linhas de crédito atrativas já disponíveis nos bancos de fomento 

 Apesar das tarifas GN especiais da cogeração, a competição com os insumos 
usuais ainda é difícil – tarifas mais módicas são necessárias 
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Considerações Finais 
 Os incentivos públicos atualmente ainda são bastante limitados para a 

cogeração.  

• Apesar do ProGD o Governo precisa incluir a GD com cogeração GN criando um 
programa mais direcionado para a indústria, comercio e varejo 

 A carga de impostos que incide na importação dos principais equipamentos é 
ainda alta, sendo necessário desonerar essa base tributária para incentivar os 
novos investimentos.  

• O Governo de São Paulo em decisão recente desonerou a cobrança do ICMS 
sobre os equipamentos adquiridos para as novas instalações das plantas de 
cogeração 

 A política do Governo para absorver os excedentes gerados de energia 
elétrica pelas unidades de cogeração deve ser mais abrangente visando não 
somente as distribuidoras (GD regulada) 
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