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O gás natural desempenha um papel fundamental, não só no setor de energia primária, mas
também em outros setores da economia. Ele terá forte expansão no Brasil, motivado pela
decisão do Governo Federal de aumentar a participação desse combustível na matriz
energética de 4% para 12% até 2010. Para que isso aconteça é de suma importância o
investimento em novas tecnologias e inclusive o aprimoramento. Afim de um aumento do
consumo do gás natural, na matriz energética, e propor soluções que atendam aos requisitos
elétricos, na geração de calor e refrigeração, utilizando gás natural como fonte de energia
primária. Este trabalho tem por objetivo principal analisar a atual percepção dos empresários
do setor hoteleiro com relação à viabilidade de investimentos com um sistema de micro-
cogeração a gás natural em seus hotéis do setor turístico, na cidade de Natal/RN. É
apresentado um estudo de caso para os hotéis selecionados, analisando o atual conhecimento
dos empresários sobre alternativas de novas tecnologias na geração de energia própria. Foi
realizada uma entrevista com utilização de um questionário padrão, buscando as informações
relevantes sobre o tema. Nesta entrevista foram apresentados 04 (quatro) cenários para os
empresários, onde foram configuradas diferentes opções de investimentos em micro-
cogeração. Dois desses cenários utilizam o Project finance como opção de viabilizar o
financiamento dos projetos. Os resultados alcançados mostram que os empresários têm
insegurança na tomada de decisão para investir sozinho, ou em parceria com uma empresa
local, e talvez com uma empresa nacional na execução de um sistema alternativo de energia,
justificando, a inviabilidade isolada e a falta de visão dos empresários locais. Em
contrapartida se mostraram receptivos a opção de investimento em micro-cogeração
configurado nos cenários utilizando o Project Finance.
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The natural gas perform a essential paper, not only in primary sectors of energy, but also in
others sectors of economy. The use natural gas will have expansion in Brazil, motivated by
governmental decision to increase the participation of this fuel in the Brazilian energy matrix
from 4% to 12% up until 2010. in order to reach the objective related to increase the
consumption of natural gas in the energy matrix and to propose solutions to attend the electric
requirements of heart and refrigeration, using natural gas as primary power plant. This thesis
has a main objective to analysis the perception of businessmen of hotel sector about the
feasability of investment with micro-cogeneration system by natural gas in their hotel in
turistic sector, in Natal/RN. It’s show a case for the hotels selected analyzing the actual
knowledge of businessmen about alternative of new technology in generation of owner
energy. There was make a interview using a standard form researching information about this
topic. In this interview has shown 4 (four) canaries for businessmen with different
configurations of investment in micro-cogeneration. Two of this canaries uses the project
finance like option to make fasible this projects. The resulteis showed who businessmen has
insecurity to make decision to put in office alone, or with a local company, and perhaps with a
national company to perform for a alternative energy system, justifying, the alone feasability
and without information by local businessmen. Apart from that, they are receptive for a option
to put in office in micro-cogeneration configured in the settings using project finance
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Capítulo 1

Introdução

O trabalho tem por objetivo estudar os fatores e critérios de decisão que podem

influenciar na adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte principal

de geração de energia elétrica e térmica pelos empresários de hotéis de categoria 3 (três)

estrelas. A proposta central do estudo é procurar identificar quais fatores são considerados na

decisão da aquisição com comparação com a energia elétrica provida pela concessionária de

energia.

Este capítulo apresenta uma contextualização do tema, o objetivo central, as questões

de pesquisa a serem respondidas, a justificativa do trabalho e a organização da tese.

1.1 Contextualização do setor energético brasileiro

Segundo a PETROBRAS (2001), a partir dos anos 70 (setenta), o setor elétrico entrou

em nova fase em vários países, com a elevação dos custos de geração elétrica, alteração das

tecnologias convencionais, por questões tecnológicas e ambientais, e os processos recessivos

nos países industrializados associados aos sucessivos choques de petróleo, aceleraram as

reformas institucionais do setor.

Para CTGÁS (2004), essas reformas, de caráter eminentemente descentralizador,

levaram à definição de um maior espaço para a produção elétrica em pequenas escalas, à

produção independente das concessionárias, ao uso mais intensivo de fontes energéticas

renováveis, a autoprodução energética e à geração distribuída, sendo a co-geração uma via

tecnológica de destaque neste contexto.
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Já FOCKINK (2004) afirma que as principais características desse novo padrão de

expansão do setor elétrico podem ser identificadas nas pressões sociais pela não dependência

das concessionárias, na necessidade de uso mais racional dos insumos energéticos e no

crescente questionamento do papel exercido pelos Estados no aproveitamento da infra-

estrutura.

Camara (2002) afirma que essas transformações estruturais do setor elétrico brasileiro

começaram recentemente, em meados da década 90 (noventa), e vêm seguindo a tendência

mundial. Estas modificações são favoráveis ao aumento da participação do uso do gás natural

na geração e co-geração de energia.

Neste novo ambiente do setor elétrico brasileiro, onde as figuras legais mais

importantes já estão definidas e o marco regulatório da estrutura competitiva já foi

estabelecido, encontra-se a oportunidade real de comercialização de excedentes de energia

elétrica produzida por sistemas de co-geração, com o uso do gás natural, nas indústrias

brasileiras (Correa Neto, 2001).

Segundo Silveira (1994), o Brasil poderá sofrer uma nova crise no abastecimento de

energia elétrica, nos próximos anos. O pouco de investimento nesse setor e o crescente nível

de consumo, motivados pelo Plano Real, na época do Governo de Fernando Henrique

Cardoso mostram-se como fatores-chaves de um problema que assume proporções

assustadoras a cada dia. Apesar de detectado o problema, as soluções dividem-se em três

grandes blocos: a construção de novas hidroelétricas, de centrais térmicas a ciclo combinado

com gás natural e a implantação de sistemas de co-geração na indústria, no comércio e de

serviço. A co-geração é mais vantajosa para o Brasil do que as centrais a ciclo combinado. O

espaço destas últimas encontra-se nas regiões não industrializadas, onde não pode haver co-

geração em larga escala. Fazer ciclos combinados em regiões industrialmente desenvolvidas é

trocar o ótimo pelo sofrível.

Pelo Relatório da FOCKINK (2004), os Programas de Conservação Energética,

associados a um maior fortalecimento das restrições energéticas, estão gerando incremento na

participação de sistemas de co-geração de energia nos diversos setores de mercado, em nível

mundial, devido às suas principais vantagens: altos rendimentos energéticos (70 a 80%),

redução de poluição global de emissão de CO2, SOx, NOx e a alta confiabilidade e segurança.

No Brasil, há grandes perspectivas para a utilização de sistemas de co-geração nos

setores industrial, comercial e de serviços, atendendo aos apelos econômicos, sociais e
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ambientais, reforçado por um plano do governo federal que incentiva o uso do gás natural, um

combustível de baixo custo e ecologicamente vantajoso. Meta do governo é aumentar a

participação do gás natural na matriz energética nacional, passando dos atuais 4% para cerca

de 12% até 2010 (Alonso, 2004).

De acordo com Câmara (2004), o sistema de co-geração de energia a gás natural

apresenta, vantagens ambientais, por exemplo, redução dos níveis de poluição, por utilizar o

gás natural, combustível pouco poluente, e também, vantagens econômica, por exemplo,

produção de energia, climatização do ambiente e geração de calor a custos menores que os

oferecidos pela concessionária local. O grau de maior eficiência dependerá do tamanho do

porte da empresa.

1.2 Contextualização do setor hoteleiro

1.2.1 Caracterização do setor hoteleiro

Segundo Torres (2001) apud Carlos (2004), com a Revolução Industrial e a expansão

do capitalismo, a hospedagem passou a ser tratada como uma atividade estritamente

econômica, a ser explorada comercialmente. Os hotéis com staff padronizado por gerentes e

recepcionistas aparecem somente no início do século XIX. Um fator decisivo no

desenvolvimento da indústria hoteleira foi o hábito intenso de viajar dos norte-americanos, o

qual exerceu grande influência, inclusive na atualidade, tanto nos Estados Unidos como em

outros países. Outro fator que contribui para a construção de centros de férias, com seus

respectivos hotéis foi o incremento do transporte em massa na década de 1950.

No Brasil, a definição oficial de hotel foi elaborada pela EMBRATUR. Considera-se

empresa hoteleira a pessoa jurídica, constituída na forma de sociedade anônima ou sociedade

por quotas de responsabilidade limitada, que explore ou administre meio de hospedagem e

que tenha em seus objetos sociais, o exercício de atividade hoteleira (Carlos, 2004).

Já Ignarra (1999) apud González (2005), afirma que a história do turismo no Brasil

iniciou-se no seu próprio descobrimento pelas viagens exploratórias dos portugueses. A

hotelaria tem seu começo no século XIX, quando a corte portuguesa se transfere para o país,

demandando o aumento da quantidade e qualidade das hospedarias locais para abrigar os

visitantes, comerciantes e diplomatas. A partir da Segunda Guerra Mundial, com o
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desenvolvimento industrial crescente, iniciou-se a diferenciação por categorias de

estabelecimentos.

1.2.2 Perfil dos hotéis

De acordo com González (2005), em 1966 foi criada a EMBRATUR e, junto com ela,

o FUNGETUR que através de incentivos fiscais na implantação de hotéis, promoveu uma

nova fase na hotelaria brasileira, principalmente no segmento de hotéis de luxo, os chamados

cinco estrelas, e os meios de hospedagem são classificados em categorias representadas por

símbolos. Pode-se observar na Tabela 1.1 os símbolos da classificação hoteleira.

Tabela 1.1 - Símbolo da classificação hoteleira (Brasil, 2002)

Categoria Símbolo

Super Luxo ����� SL

Luxo �����

Superior ����

Turístico ������������

Econômico ��

Simples �

A categoria do hotel é utilizada para identificar a qualidade geral do estabelecimento,

assim como o nível de atendimento e facilidades disponíveis no hotel. O critério pode ser

diferenciado de hotel para hotel e até mesmo de uma região do país para outra.

Nesta categoria, pode-se destacar:

1.2.2.1 Hotel de luxo

O hotel considerado de luxo tem propriedades que devem apresentar acomodações

luxuosas, assim como o maior grau de facilidades e grau de atenção especial de serviços para

os hóspedes (equivalente a uma classificação 5 estrelas).

1.2.2.2 Hotel superior

O hotel considerado superior tem propriedades com maior atenção à decoração, nível

de serviços e atendimento mais detalhado do que nas categorias inferiores, com serviços 24

horas, por exemplo, atendimento no quarto (equivalente a uma classificação 4 estrelas).
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1.2.2.3 Hotel turístico

O hotel considerado turístico tem propriedades e características intermediárias ótimos

para atendimentos a grupos com grau de acomodações confortáveis e limpas (equivalente a

uma classificação 3 estrelas).

1.2.2.4 Hotel econômico

O hotel considerado econômico tem acomodações básicas e um nível de serviços

limitados (equivalentes a uma classificação 2 estrelas).

1.2.2.5 Hotel simples

O hotel considerado simples a maioria destas propriedades são pequenas para viajantes

que procuram economia. São hotéis particulares com facilidades restritas (equivalentes a uma

classificação 1 estrela).

1.2.3 Classificação do hotel do caso de estudo

Segundo a EMBRATUR, a ABIH e a ABIH-RN, na cidade de Natal, existem 50

(cinqüenta) hotéis, destes, 7 são hotéis de luxo (5 estrelas), 5 são hotéis superiores (4 estrelas),

29 são hotéis turísticos (3 estrelas), 7 são hotéis econômicos (2 estrelas) e 2 hotéis simples (1

estrela). Para a realização deste trabalho, optou-se por pesquisar hotéis turísticos (3 estrelas),

tendo em vista ser esta categoria a que apresenta o maior número de hotéis e não existir

referências sobre realização de trabalhos com essa categoria, apenas nas categorias de luxo e

superior. Tomou-se como amostra o universo dos 29 hotéis desta categoria, pois segundo a

POTIGÁS, a partir de 2006, o gás natural será disponibilizado nas áreas da zona sul (praia de

ponta negra), passando pela orla marítima (via costeira) até chegar às praias do centro da

cidade do Natal (praia dos artistas, do meio e do forte).

1.2.4 Qualidade de serviço na hotelaria

Segundo Albertcht (1992) apud Carlos (2004), uma das formas que dá mais resultados

para conseguir uma diferenciação no mercado consiste em relacionar a qualidade do serviço

com a qualidade do produto. A qualidade é responsabilidade de todas as pessoas engajadas na

organização e não de um departamento. Na hotelaria, todos os funcionários devem executar

tarefas de uma maneira correlata, desde um auxiliar de serviços gerais à administração geral
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do hotel. Cada membro da equipe deve contribuir com seu trabalho, buscando um único

objetivo: promover a qualidade, sedimentando, assim, a satisfação do hóspede.

Segundo a EMBRATUR, a normativa Nº 429 de 2002, refere-se aos serviços e gestão

mínimos necessários para os hóspedes que consistem em:

• Portaria/recepção apta a permitir a entrada, saída, registro e liquidação de contas dos

hóspedes, durante as 24 horas do dia;

• Registro obrigatório do hóspede no momento de sua chegada ao estabelecimento,

mediante preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH;

• Limpeza e arrumação diária da unidade habitacional – UH;

• Fornecimento e troca de roupa de cama e banho, bem como de artigos comuns de

higiene pessoal por conta do estabelecimento;

• Serviços telefônicos prestados aos hóspedes de acordo com os regulamentos internos

dos estabelecimentos e as normas e procedimentos adotados pelas concessionárias dos

serviços;

• Imunização permanente contra insetos, roedores, com pessoal de serviço em

quantidade e com a qualificação necessária ao perfeito funcionamento do meio de

hospedagem;

• Pessoal mantido permanentemente uniformizado;

• Instrumento para pesquisar opiniões e reclamações dos hóspedes e solucioná-las;

• Observância das demais normas e condições necessárias à segurança saúde/higiene e

conservação/manutenção dos meios de hospedagem para atendimento ao consumidor.

Segundo Rodrigues (2003), foi elaborada, em 2002, pela EMBRATUR uma estratégia

de acompanhando, andamento e as metas do projeto para o Estado do Rio Grande do Norte,

através da Secretaria Estadual do Turismo. O plano estratégico de desenvolvimento turístico

deste estado teve os seguintes objetivos:

• Promoção e divulgação do turismo: divulgar o produto turístico do RN, nos mercados

nacionais e internacionais, através da participação e promoção de eventos diversos,

objetivando aumentar o fluxo turístico e conseqüentemente o incremento da atividade

turística do Estado, gerando emprego e renda.
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• Estudos e pesquisas turísticas e capacitação de recursos humanos: realizar estudos e

pesquisas para subsidiar o planejamento turístico e acompanhar o comportamento

evolutivo do setor, através do registro e análise dos seus principais indicadores,

capacitando os agentes de desenvolvimento que compõem a estrutura dos municípios

turísticos.

• Fiscalização de instituições e serviços turísticos: executar o programa de controle de

qualidade do produto turístico no tocante às funções de cadastro, classificação,

controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas,

empreendimentos e equipamentos.

• Apoio a vôo CHARTER: apoiar a realização de vôos charter para o RN, objetivando

aumentar o fluxo turístico internacional, o que contribui para um maior equilíbrio da

sazonalidade turística.

• Apoio a grandes eventos: apoiar eventos que atraiam turistas, principalmente nos

períodos de baixa estação, objetivando aumentar a taxa de ocupação nos hotéis e o

incremento de todas as outras atividades turísticas, que geram emprego e renda.

1.2.5 Sistema e Cadeia de Processos na Hotelaria

Segundo Albertcht (1992) apud Carlos (2004) afirma que todos os membros da

organização, da presidência aos funcionários da linha de frente, devem trabalhar de acordo

com os sistemas que organizam a forma pela qual a sua empresa é dirigida, ou seja, todas as

funções e todos os departamentos de uma organização de prestação de serviços estão

interligados e cada um depende dos demais, em graus diversos, para cumprir sua missão. Nas

organizações hoteleiras prestadoras de serviços, são as pessoas que constituem o processo e

por sua vez são formados por vários subsistemas, tais como: hospedagem; alimentos e

bebidas e também administração. A hospedagem é formada pela recepção, telefonia e

governança. A imagem que o pessoal da recepção projetar ao hóspede será de vital

importância para o bom prestígio do hotel. Alimentos e bebidas: é um conjunto formado pelo

restaurante, cozinha e almoxarifado. Na administração onde são realizadas as compras, a

contabilidade, o controle, pode-se observar na Figura 1.1.
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SISTEMA HOTEL

HOSPEDAGEM

Recepção Telefonia

Governança

ALIMENTOS E
BEBIDAS

Restaurante Cozinha

Almoxarifado

ADMINISTRAÇÃO

Compras Contabildiade

Controles

Figura 1.1 Sistema Hotel (Carlos, 2004)

1.3 Contextualização de soluções energéticas para o setor hoteleiro

Segundo FOCKINK (2004), o mercado já dispõe de equipamentos e linhas de

financiamentos para implantação de sistemas de co-geração com demandas energéticas em

instalações de médio e grande portes. Entretanto, para a micro e pequena empresas, tais

equipamentos se tornam escassos ou então muito dispendiosos para que a sua implantação se

torne viável economicamente. Desta forma além dos benefícios econômicos trazidos pela co-

geração de energia a gás natural, esse trabalho vem ser justificado também pela utilização de

tecnologias diferenciada, favoráveis ao desenvolvimento na busca por soluções energéticas.

A inexistência de equipamentos nacionais adequados ao perfil de consumo na geração

de energia elétrica (35 kW), climatização do ambiente (7 TR’s) utilizando a água gelada e

também aquecimento de água (2200 l/h) estimulou esse trabalho no desenvolvimento que

apresenta intensidade de inovação tecnológica marcante para massificação do uso do gás
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natural. Neste contexto, a relevância do presente estudo reside na apresentação de

informações que possam propiciar vantagens aos hotéis do setor turístico, três estrelas, em

Natal-RN, cujo perfil de consumo elétrico é em média, nessa faixa de geração de energia

elétrica, climatização do ambiente e aquecimento de água.

Para que o uso do gás natural no setor de energia seja um agente facilitador na decisão

de adoção desse equipamento de micro-cogeração, evitando que esse segmento dependa

100% das concessionárias locais. Portanto, para minimizar as soluções energéticas este

segmento alvo foi escolhido no conteúdo deste trabalho em um apoio aos hotéis, para que

possa atender as suas necessidades energéticas, principalmente com relação à energia elétrica,

climatização do ambiente e aquecimento de água.

Existe outro meio de solução energética para os hotéis com bastante eficiência que é a

energia solar fotovoltaica somente para aquecer água, por exemplo, o Mauna Lani Bay Hotel,

no Hawaii possui um sistema desse com a redução da incidência direta de energia sobre os

telhados e redução de carga com o aquecimento solar. No Brasil o aquecimento de água e o

uso racional de energia em meios de hospedagens correspondem a um cenário de 17% de

energia solar e 21% de GLP (gás de cozinha).

Segundo a ABIH (2005), existem as aplicações de aquecimento solar e gerenciamento

de energia para os meios de hospedagem, por exemplo, em vários hotéis de Belo Horizonte-

MG, há mais de 550 (quinhentos e cinqüenta) prédios instalados, com essa alternativa

energética, tendo o apoio da CEMIG, Concessionária de Energia Elétrica de Minas Gerais. Na

Cidade do Natal alguns hotéis para diminuir seus custos de energia, buscam soluções menos

eficazes, utilizando o gerador a diesel durante o horário de Ponta (das 18:00 às 21:00 h),

entretanto eles estão gerando impactos ambientais para o meio ambiente.

1.4 Objetivo da Tese

O objetivo deste trabalho é investigar na visão dos empresários de hotéis do setor

turístico, (3) três estrelas, fatores e critérios de decisão que podem influenciar na adoção de

um sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte principal de geração de energia

elétrica e térmica.
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1.5 Relevância

Na área acadêmica: fornecer um referencial para consulta aos interessados em

pesquisa na adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte principal de

geração de energia elétrica e térmica.

Em termos práticos fornecer a pesquisadores e gestores de hotéis, (3) três estrelas, na

área de turismo, informações nas ações estratégicas para contribuir para a tomada de decisão

pela adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural e às empresas distribuidoras de

energia e de gás natural sobre fatores de decisão de seus clientes.

1.6 Organização da Tese

O procedimento da pesquisa utilizado para atingir os objetivos desse trabalho

encontra-se estruturado em: Capítulo 02 – Revisão Teórica, Capítulo 03 – Metodologia do

Estudo, Capítulo 04 – Resultados da Pesquisa e Capítulo 05 – Conclusões e Recomendações.

O segundo capítulo é formado pelo embasamento teórico, no qual se fundamenta

através da literatura sobre o objeto de estudo, apresentando de forma sintética os conceitos

sobre análise estratégica de produção (estrutural e infraestrutural), marketing, relação entre

estratégia de marketing e de produção na adoção desse projeto; além de conceitos sobre

fatores que influenciam na tomada de decisão para investimento com análise de viabilidade

técnica, econômica ambiental e social de um sistema de micro-cogeração. Neste capitulo

destaca também os aspectos gerais do gás natural no modelo energético brasileiro e análise de

mercado para o uso desse sistema. Finalizando o capitulo 2 com o project finance em projeto

de co-geração citando os casos de Indaiantown e de ULBRA e CTGÁS como modelo

proposto para o trabalho e conclusão.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, as características

do setor estudado: tipologia da pesquisa, população alvo, tamanho do universo (levantamento

censitário), instrumento da coleta de dados, tabela resumo envolvendo as variáveis tratadas no

formulário, processos de coleta dos dados, técnica estatística e conclusão.

No quarto capítulo é realizada a análise dos resultados da pesquisa, em que se

descrevem a validação da pesquisa (tamanho do universo) e conclusão.

No quinto capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas com o trabalho bem

como a pesquisa bibliográfica, metodologia da pesquisa, resultado da pesquisa, análise crítica
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do trabalho, limitação do trabalho, direções da pesquisa, recomendações para trabalhos

futuros e conclusões.

A estrutura geral do trabalho possibilita uma contextualização mais preponderante,

pois proporciona todas suas etapas de forma a facilitar o entendimento do tema, iniciando

através do referencial teórica e, concluindo-se com as inferências a partir da análise dos dados

coletados.

A formatação estrutural do trabalho segue um padrão definido pelo Programa de

Engenharia de Produção da UFRN.
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Capítulo 2

Revisão Teórica utilizando o Gás Natural na Decisão de

Adoção de Auto-Geração de Energia

A finalidade deste capítulo é promover uma revisão teórica do tema em estudo. O

conteúdo explanado faz alusão a fatores que estão direta ou indiretamente relacionados à

pesquisa.

Esse capítulo apresenta aspectos gerais sobre o gás natural no modelo energético

brasileiro, a contextualização sobre geração distribuída, co-geração e micro-cogeração a gás

natural. Em seguida refere-se à decisão de adoção como decisão estratégica, com a

abordagem e os modelos utilizando, o project finance. Por fim, é apresentado a visão

tradicional de análise de viabilidade de projetos para hotéis com a viabilidade técnica de

micro-cogeração a gás natural nos hotéis estudados e a conclusão sobre esse capítulo.

2.1 O gás natural no modelo energético brasileiro

Segundo Rodrigues (1995), o gás natural é uma fração do petróleo, que em sua

composição química, possui os compostos parafínicos mais leves, sob a forma genérica

CnH2n+2. O metano (CH4) está representado em uma proporção superior a 80%, e o restante

está associado ao etano (C2H6), além de pequenas frações de outros compostos parafínicos

mais pesados, por exemplo, propano, butano, pentano e dependendo das jazidas outros

elementos com água (H2O), dióxido de carbono (CO2), gás sulfídrico (H2S), hélio (He),

argônio (Ar) e compostos de enxofre (S). Ele aparece na natureza em acumulações

denominadas de reservatórios que, em condições de pressão e temperatura ambiente da

superfície são encontrados em estado gasoso. Cada vez mais sendo utilizado, substituindo
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derivados de petróleo e chegando a constituir mais de 25% da matriz energética de

determinados países.

Alonso (2004) afirma que a meta estratégica da PETROBRAS é elevar a participação

de 2,5% para 12%, na matriz energética, no período de 1997-2010, passando por 7% em

2005. Para atingir essa meta, existe a necessidade de incentivar a aplicação da co-geração e

geração distribuída com um foco intenso no segmento industrial devido à necessidade de

equacionamento da questão fundamental da infra-estrutura de bens e serviços e a criação de

condições para a expansão do gás urbano e suas aplicações comerciais. De 2001 até 2003,

nesse período, houve um crescimento do consumo desse combustível, pode-se destacar que

no setor industrial foi de 16%, no setor automotivo 53%, na área residencial/comercial 29% e

na geração de energia elétrica 112%.

As aplicações, do uso do gás natural, na indústria como combustível para motores,

fornos, caldeiras geração de energia elétrica e aquecimento aumentam constantemente. Isso

representa redução de despesas com manutenção de equipamentos, desde que a sua queima

completa não deixe resíduos, por exemplo, nos fornos e caldeiras. De certa forma, pode-se

dizer que ocorre, também, melhoria de rendimento dos equipamentos em relação ao óleo

combustível. Com a sensível redução dos custos operacionais, as empresas contam, ainda,

com a diminuição dos gastos de transporte, pois o combustível é entregue diretamente através

de canalização, a partir da fonte de produção (Bet, 1991).

Enquanto as demais fontes de energia possuem áreas específicas de utilização, ele não

dispõe de um mercado cativo, adaptando-se facilmente, às necessidades energéticas de um

determinado setor da economia e às diretrizes de uma política energética de âmbito regional

ou nacional, foi apontado o combustível do futuro e vem sendo, cada vez mais utilizado

devido ser uma solução alternativa na substituição aos derivados do petróleo (FOCKINK,

2004).

O gás natural corresponde, atualmente a somente 7,5% do consumo de energia

primária no Brasil. Segundo dados apresentados pelo Planejamento Energético da

PETROBRAS, estima-se um aumento de 14,2% ao ano do mercado de gás natural, levando a

um consumo desse combustível para cerca de 100 milhões de metros cúbicos por dia (Santos,

2004).

Para Alonso (2004) os estudos recentes pela equipe de planejamento do MME

associados aos cenários mais prováveis para o crescimento da indústria brasileira no período
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de 1998-2010, mostraram claramente o papel importante da reserva de gás natural como uma

resposta alternativa rápida ao aumento da demanda para a energia que será necessária para a

viabilidade do desenvolvimento sustentado do país.

Segundo Szklo (2004) a estruturação do setor de energia no Brasil, aliado a parte de

previsão do aumento de consumo, com viabilidade de custos nas áreas de tecnologias do gás

natural para a geração de energia, fez com que fosse introduzida um modelo, aparentemente

favorável à expansão dele, uma solução energética, por exemplo, na co-geração utilizando-o

como combustível principal.

2.1.1 Segmentação do mercado do gás natural na matriz energética

A solução para a questão do gás industrial seria conquistar a confiança do

empresariado, desenvolvendo base de bens e serviços no país porque existe a previsão de um

crescimento para 31,24 milhões de Nm³/dia em 2005, esse crescimento poderia ser maior se

não fossem as dificuldades de falta de informações de que o combustível é inseguro, difícil de

ser controlada, ineficiência de infra-estrutura dos setores e por fim uma articulação entre as

distribuidoras e os clientes porque se perdem inúmeras oportunidades no segmento comercial.

Os fatores de restrição ao crescimento da indústria do gás natural são: ampliação da infra-

estrutura de distribuição (gasodutos), definições de um marco regulatório (livre acesso, cessão

de capacidade, critérios tarifários), revisão do preço do gás natural importado, penetração do

gás no novo modelo elétrico e o mais importante que é o desenvolvimento da indústria

nacional de bens e serviços para suportar essa inserção do gás natural (Alonso, 2004).

O Brasil presenciou uma crise no abastecimento de energia elétrica, em 2001, devido a

escassez de investimentos nesse setor e o crescente nível de consumo, que assumiu

proporções assustadoras. Com o fim do monopólio estatal na geração de energia abriu

oportunidades nesta área, permitindo a implantação de sistemas alternativos, por exemplo, a

co-geração (Ferrão, 2001).

Das possibilidades apresentadas, a conservação de energia pode representar 10% das

necessidades dos próximos dez anos, e alguns sistemas alternativos, por exemplos, gás

natural, geração eólica, solar e biomassa podem significar outros 10%. As bases continuam

sendo as hidrelétricas, num programa de médio e longo prazo, sem grandes áreas inundadas, e

reduzindo o atendimento das novas necessidades dos atuais 95% para no máximo 40%. Os

40% que faltam deverão ser produzidos por centrais térmicas autônomas, sobretudo a ciclo

combinado, e pelas centrais térmicas de co-geração, sendo o espaço de cada uma delas uma
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questão de grande relevância. Então existe uma lacuna na geração de energia elétrica de

15.126.336 kW para ser dividida entre as centrais térmicas autônomas; ciclo combinado e co-

geração.

2.1.2 Definição do Segmento no setor elétrico

O Relatório da PETROBRAS (2001), o MME projeta dados sobre o mercado

energético até 2022. Nesses dados são apresentados estudos que esboçam um novo perfil para

o mercado energético, e apresentam quais são as principais fontes energéticas que terão um

crescimento do consumo no mercado brasileiro. Quem se destaca dentro deste novo quadro

energético é o gás natural, pois ele é quem apresenta um cenário de maior crescimento em

qualquer situação.

É muito importante salientar que o sistema de co-geração utiliza o gás natural como

combustível principal para atender aos clientes que estão concentrados em localidades ao qual

possuem o acesso à distribuição deste combustível, através das companhias distribuidoras

nacionais que estão distribuídas conforme a Figura 2.1 (Alonso, 2004).

Figura 2.1 - Companhias estaduais distribuidoras de gás natural do Brasil.
(ABEGÁS, 2005)

São 23 companhias estaduais distribuidoras de gás natural no Brasil, com extensão de

uma rede de gasoduto, aproximadamente, de 7.586 km, sendo que 85,6% correspondente aos
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estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Até 2003 o número de clientes era de 1.063.514

(sendo que 99% desses clientes estão nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo). Até

dezembro de 2004, foram comercializados cerca de 29,87 MM m³/dia, com volume

contratado de 47,5 MM m³/dia. A previsão do volume contratado para 2007 é de 57 MM

m³/dia (sendo 18 MM m³/dia Nacional e 39 MM m³/dia importado). O volume contratado

para o transporte em 2003 foi de 30,08 MM m³/dia pela TBG (Alonso, 2004).

2.1.3 O cenário do gás natural no Estado do Rio Grande do Norte

O mercado de gás natural no Brasil vem mudando ao longo dos últimos anos,

principalmente em duas perspectivas, uma referente ao seu modo de utilização e a outra na

escala de consumo (Souza, 2004).

Segundo a POTIGÁS (2003), no Rio Grande do Norte, houve um crescimento em

2004, de 4,0%, no consumo de gás natural. A partir de 2006, essa empresa tem um projeto de

ampliação, construindo um novo gasoduto para atender a rede hoteleira, e com a manutenção

do PROGÁS essa evolução de venda terá um crescimento significativo. A meta dessa

empresa é chegar a 100 clientes, até o final do ano de 2006. Alguns bairros da cidade do Natal

já possuem gasodutos próximos aos pontos comerciais, mesmo assim esta empresa pretende,

no próximo ano, disponibilizar o gás natural, começando pelas praias do centro-sul (bairro de

ponta negra), depois passando pela orla marítima (via costeira) até chegar à praia do forte

(prolongamento da via costeira). A expansão do mercado atenderá a novos setores: industrial,

comercial e residencial. Pode-se observar na Figura 2.2 a malha atual e a prevista de expansão

do gás natural na cidade do Natal.



17

Figura 2.2 - Descrição da malha atual do gás natural (Potigás, 2004)

De acordo com o levantamento realizado por esta empresa, que distribui o gás natural

no Estado do RN, o setor automotivo teve maior crescimento na utilização desse combustível,

com o mesmo cenário nacional. Na Tabela 2.1 pode-se observar a continuação da

predominância do segmento automotivo, em relação aos outros segmentos, destacando que

existe apenas, até 2004, um cliente no setor de hotelaria.

Tabela 2.1 – Segmentação dos setores (POTIGÁS/2004)
Segmento Quantidade de Clientes Consumo (m3/dia)

Industrial 32 138.074
Têxtil 10 114.869
Alimentício/Bebidas 13 20.008
Cerâmica 3 1.074
Curtume 1 245
Metalurgia 1 62
Embalagem 1 87
Químico 1 12
Fármaco 1 470
Hotelaria 1 64

Comercial 3 194
Serviços 1 989

Automotivo 34 148.631
TOTAL 70 286.705

Em 2004, houve um investimento de 17 milhões de reais pela POTIGÁS na

distribuição e comercialização do gás natural, com a aprovação de financiamento pelo

BNDES, a partir de 2005 houve uma redução nos investimentos, com projeção de

estabilização desse crescimento em 2008, conforme a Figura 2.3.
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Figura 2.3 Descrição da distribuição e comercialização de gás natural
(POTIGÁS/2004)

A POTIGÁS prever um crescimento para o gás natural no Rio Grande do Norte, em

2008, com a entrada da co-geração, a partir de 2006 da termoelétrica TERMOAÇU,

localizada no município de Alto do Rodrigues, aproximadamente 200 km da cidade do Natal.

Esse crescimento pode ser observado através da Figura 2.4.

Figura 2.4 -Descrição da previsão de vendas de gás natural pela POTIGÁS até 2008
(POTIGÁS/2004)
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2.2 Contextualização de Geração distribuída, co-geração e micro-cogeração

a gás natural

Segundo Leite (2004), a geração distribuída consiste na geração de energia elétrica de

distribuição próxima ao usuário final geralmente em sistemas de pequeno porte. Com a

proximidade entre a geração e a carga, os custos de transmissão são reduzidos

substancialmente ou eliminados, bem como aumentam a qualidade e a confiabilidade do

fornecimento de energia elétrica.

Para Dutra (2004) a geração distribuída vem sendo cada vez mais responsável por uma

parcela significativa da energia elétrica produzida nos diversos países e tem sido

crescentemente incentivada por políticas governamentais nos últimos anos, principalmente no

que diz respeito ao aumento do uso do gás natural no setor produtivo.

Conforme a ANEEL (2004), em relação à capacitação de geração, o Brasil possui no

total 1.232 empreendimentos em operação, gerando 83.210.802 kW de potência. Está prevista

para os próximos anos uma adição de 37.815.643 kW na capacidade de geração do País.

No caso de grandes centros urbanos, a geração distribuída a partir do gás natural

apresenta vantagens, tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico para sistemas de

co-geração e outras formas de geração distribuídas a gás natural (Leite, 2004).

Segundo Kolanowaki (2000) a co-geração pode ser aplicada em qualquer lugar para

facilitar a necessidade do uso da energia. O uso dessa energia pode ser descrito, por exemplo,

eletricidade, vapor, aquecimento de água, ou seja, sobre todas as necessidades que requerem o

input de energia.

Para Marimon (2000) a co-geração no Brasil, embora sendo uma tecnologia conhecida

e praticada a mais de vinte anos na área industrial, somente nos últimos anos passou a

participar na forma de alternativa para a área de serviço e na área industrial de menor porte.

Já Paula (2004) define a co-geração como geração coincidente de calor e potência

elétrica e/ou mecânica, como também geração de potência elétrica e/ou mecânica advinda da

recuperação de calor de processo rejeitado a altas temperaturas, além de assegurar vantagens

como o aumento de confiabilidade no abastecimento de eletricidade, também contribui para a

redução dos custos de produção em decorrência do aumento do rendimento térmico global da

operação.
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Souza (2000) resume a co-geração que é o aproveitamento seqüencial de energia

elétrica e calor útil, produzidos a partir de um mesmo combustível.

Diferentemente, em plantas de co-geração, calor útil e potência elétrica ou mecânica

são produzidos a partir da queima de um único combustível, com recuperação de parte do

calor rejeitado. Deste modo a eficiência global desta modalidade de planta atinge valores

entre 50% e 90%, dependendo da tecnologia empregada, bem como da aplicação. (Silveira,

1994).

Os sistemas de co-geração a gás natural são recomendados devido a sua alta

confiabilidade e alta eficiência global (Francisco Jr, 2004).

Segundo CTGÁS (2002), dentre as vantagens de se aplicar um sistema de co-geração,

destaca-se:

• Independência da rede da concessionária local, não estando sucessíveis as interrupções

de fornecimento;

• Aumento da confiabilidade do suprimento aos consumidores próximos à geração

local;

• Redução dos riscos de falta de disponibilidade de energia.

Segundo Martins (2000), os sistemas de co-geração devem ser submetidos a uma

detalhada análise técnico-econômica para verificação de sua viabilidade. Os levantamentos

das cargas elétricos e térmicos deverão ser os mais fiéis possíveis. Em sistemas existentes, o

melhor procedimento é a verificação das contas de energia por um período mínimo de 12

meses, avaliando-se então a participação de cada tipo de energético empregado, seu pique de

demanda, sua curva horária semanal e mensal de consumo.

A escolha do tamanho ideal de um sistema de co-geração é uma tarefa de difícil

determinação, já que sistemas de co-geração não precisam ser necessariamente

dimensionados para atender cargas de pico (Santo, 1997).

Neste contexto, a co-geração que vem a ser a produção combinada de eletricidade e

calor obtida pelo uso seqüencial de energia a partir de um combustível se apresenta como uma

das melhores oportunidades para geração distribuídas e eficiência energética (Almeida, 2004).

A micro-cogeração é definida como uma noção da geração simultânea de ambos: calor

e energia em um determinado local de abrigo individual (Entchev, 2004).
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A utilização de micro-cogeração pode ser empregada em sistemas para uso contínuo,

sistemas para uso em horários de pico, sistemas emergenciais de geração, sistemas em áreas

remotas, para geração de frio e calor e como sistemas de aproveitamento energético. A micro-

cogeração é especialmente atraente para pequenas capacidades, até 250 kW, que necessitem

de eletricidade e aquecimento de água e climatização do ambiente em diferentes etapas do dia

(Silveira, 1994).

A micro-cogeração tem seu domínio de aplicação junto do pequeno consumidor

privado, por exemplo, restaurantes, hotéis, condomínios, pequenas fábricas, centros

comerciais, instalações desportivas, etc. e uma grande variedade de aplicações comerciais

podem satisfazer as suas necessidades de energia elétrica e térmica utilizando sistema de

micro-cogeração (Dutra, 2004).

Uma característica fundamental do mercado alvo que se pretende atuar, é a de

implantação e operação de plantas de micro-cogeração com potência máxima de 35 kW.

Nesse contexto, a utilização do sistema de micro-cogeração proporciona uma diferença

competitiva no do mercado, devido à qualidade do equipamento, a segurança de sua operação,

a sua fácil manutenção e a garantia de performance da produção de energia (FOCKINK,

2004).

A Figura 2.5 descreve o sistema de micro-cogeração a gás natural, com a praticidade e

flexibilidade desse sistema ser modular, por ser constituído em 6 (seis) módulo, por exemplo,

módulo acionador (motor e gerador), módulo de refrigeração (compressor, condensador,

válvula de expansão, evaporador, bombas e fan-coils) módulo de emergência (contém 6

cilindro na falta de gás natural fornecido pela concessionária) e módulo de exaustão (contém

2 trocadores calor), módulo de controle (contém CLP – Controlador Lógico Programável) e

módulo chassis. Dependendo da necessidade do cliente o sistema poderá atender tanto para

geração, e/ou co-geração, apenas fornecimento de energia elétrica, ou climatização, ou

produção de água quente, ou todo o ciclo, com ou sem paralelismo com a concessionária,

sendo totalmente monitorado pelo módulo de controle através do CLP - MIP 24/24.
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Figura 2.5 Descrição do sistema de micro-cogeração a gás natural (CTGÁS, 2004)

O sistema pode gerar 35kW/50kVA de energia elétrica, 7 (sete) TR’s (Tonelada de

Refrigeração, equivalente a 84.000 BTU’s) de energia para refrigeração e possui a capacidade

de aquecer 2200 l/h de água na temperatura de 25ºC até 80ºC. A Figura 2.6 apresenta o

Sistema de micro-cogeração a gás natural da FOCKINK, instalado no CTGÁS, em Natal-RN.

Figura 2.6 Protótipo do sistema de micro-cogeração a gás natural (CTGÁS, 2004)

O nível de concorrência neste mercado é consideradamente muito baixa, pois o

mercado de fabricação não esta sendo explorada no Brasil. O sistema de micro-cogeração

entrará no mercado com uma tecnologia diferenciada e incentivando o uso do novo

combustível, o gás natural.

2.3 Decisão de Adoção como decisão estratégica

Segundo Porter (1979), estratégia é a maneira como lidar com a competição. Dentro

de uma boa estratégia estão contidos elementos direcionadores das decisões para assegurar

uma vantagem competitiva e também a maneira como planejar as ações.



23

Existem três níveis de hierarquia de uma estratégia. A primeira é a estratégia

corporativa no sentido de que a estratégia é feita para orientar a atuação da empresa como um

todo no mercado; a segunda é a estratégia da unidade de negócio, nesta estratégia está

relacionada a uma determinada linha de produto da empresa, cada linha de produto deve ter

sua própria estratégia, de acordo com as características, e a terceira é a estratégia funcional,

em que cada setor da empresa tem sua própria estratégia para dar suporte a estratégia de cada

unidade de negócio relacionada. Na estratégia corporativa da empresa a estratégia posicionará

em seus ambientes global, econômico, político, social que consistirá de decisões sobre quais

partes do mundo deseja operar, quais negócios adquirir e de quais desfazer-se, no sentido de

alocar seus dinheiro entre vários negócios e assim por diante. Já na estratégia de unidade de

negócio, estabelece-se sua missão e objetivos individuais, definindo-se o que pretende

competir em seus mercados. Por fim, a estratégia funcional que dentro de cada unidade de

negócios tem-se suas próprias estratégias, é preciso, também, em cada função relacionada

com aquela unidade de negócio ter estratégia para contribuir com os objetivos estratégicos e

competitivos do mesmo (Hayes e Wheelwright, 1984).

2.3.1 Relação entre estratégia de marketing, estratégia de produção e mercado

Segundo Hayes e Wheelwright (1984), quando uma empresa elabora uma estratégia

ela não deve ser baseada somente numa função da empresa, seja só a logística, e assim por

diante, o plano traçado deve ter uma interface entre o mercado e as funções. Isso deve ao fato

de uma mudança em uma determinada função irá ter implicação na outra, por exemplo, ao

querer aumentar a produção não apenas o setor de manufatura terá alterações, mas também o

setor de logística ao ter que adquirir mais material e organizar a distribuição do produto final;

além do mais, ao lançar uma estratégia, ela deve estar de acordo com a capacidade da empresa

e dos setores fazerem o que lhe são proposto e estar dentro do escopo de negócio da mesma.

Assim, é importante entender como relacionar estratégia de produção e marketing.

Existem duas maneiras de poderem estar associadas às estratégias de marketing e

produção, uma é dentro da própria empresa, ou seja, ao elaborar uma estratégia de marketing

para uma empresa, deve-se fazer as devidas mudanças no setor de produção da mesma, para

haver uma estratégia corporativa eficiente e a outra maneira é a combinação existente entre a

estratégia de produção para o cliente e a estratégia de marketing da empresa fornecedora de

bens daquele cliente, ou seja, uma organização estará embasada na estratégia de produção do
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seu cliente para elaborar uma estratégia de marketing que a faça atingir os objetivos do

mesmo. É nesse segundo tipo que é baseado o presente trabalho.

Segundo Hill (1993), a empresa precisa conhecer bem a dinâmica do seu mercado e as

necessidades atuais e futuras dos seus clientes. Essa é a premissa básica para a empresa ao

começar visualizar uma estratégia de marketing eficiente e isso inclui determinar os volumes

de produção correntes e futuros, examinar as tendências do mercado e práticas industriais e

entender o comportamento dos compradores. Ao compreender a maneira em que seu cliente

estará lidando com a competição ao fazer modificações em sua estrutura, seja ela física, seja

no mix de produção, seja no volume, ou mesma, na sua infraestrutura é que a companhia

poderá iniciar ações que estejam de acordo com os objetivos dos clientes e dessa maneira

introduzir um marketing compatível com a realidade do mercado alvo.

Na Figura 2.7 pode-se observar as ferramentas na compreensão da forma que ocorre à

interface entre o marketing e a produção.
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Figura 2.7 Ferramenta para reflexão da estratégia de produção associada ao
marketing (Hill/1993)

Dependendo do tipo de objetivo corporativo, define-se uma estratégia de marketing,

compreende-se de que forma o produto é competitivo e decide-se pelos elementos estruturais

e infraestruturais da produção de modo consistente. Para tanto, o autor considera essencial

conhecer o mercado para saber os fatores que levariam os clientes adquirirem o produto

ofertado pela empresa, para a partir daí começar fazer as relações existentes entre os objetivos

da mesma, maneira de atuar no mercado e sua estratégia de produção adotada. A relação da

Figura 2.7 demonstra a existência de várias opções de competir no mercado e tipos de

estratégia a serem adotadas, por exemplo, quando o objetivo do cliente é de crescimento de

mercado a partir um aumento de oferta, com isso uma estratégia de produção a ser assumida é
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de ampliar a sua estrutura física, assim dependendo de que tipo de produto a empresa oferta é

que será escolhida a melhor estratégia de marketing para atender ao cliente alvo (Hill, 1993),.

Na Figura 2.8 pode-se inter-relacionar a estratégia de produção, estratégia de

marketing e mercado.
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Figura 2.8 Relação entre estratégia de produção, estratégia de marketing e mercado
(Adaptado de Hill/1993)

2.3.2 A estratégia de produção e adoção do gás natural

Um dos tipos de decisão estratégica de produção é a decisão estratégica estrutural de

tecnologia, na qual, insere-se entre outras, a questão energética da empresa. Decisões sobre

comprar ou produzir energia, medidas de racionalidade de consumo, reduzindo custos com

energia e quais tipos de energia e combustíveis utilizar são planejadas dentro deste tipo de

estratégia.

O gás natural poderá contribuir, quando for bem utilizado, suprindo com eficaz para a

competitividade da empresa, uma vez que este energético utilizado como fonte geradora de

energia elétrica/térmica suprindo simultaneamente as duas necessidades, permitirá a redução

do custo final da energia e tenderá a médio e longo prazo a redução, significativamente, do

preço pago com energia; oferecendo ao sistema uma maior confiabilidade dos processos, uma

vez que o fornecimento da energia está sendo controlado pelo próprio cliente, além da

garantia da quantidade contínua do fornecimento, elemento de grande importância

principalmente para empresas dos setores de hotéis, pousadas e restaurantes, onde a energia é

um dos principais insumos (Souza, 2004).

A questão da energia deve fazer parte da estratégia de negócio da empresa, pois além

de ser importante no que diz respeito ao elemento da produção, é também relevante para
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marketing da mesma, pois ao tentar certificar-se com a norma ISO 14001, utilizar

combustível pouco agressivo ao ambiente contribui na certificação e melhoria na imagem da

empresa, por ser ambientalmente correta.

Portanto, a energia é um dos elementos de decisão estratégica de produção (tecnologia

e gestão) para competir com outras definições de prioridade de investimento, ou seja, o

investimento em gás natural, compete assim, com outros investimentos tanto na dimensão

estrutural dessa estratégia, na infraestrutura, assim como em outras áreas da empresa, por

exemplo, marketing.

2.4 A abordagem do Project Finance

Segundo Finnerty (1998) apud Xavier (2005), o project finance é uma técnica de

captação de recursos para financiar um projeto de investimento de capital economicamente

separável, no qual o fluxo de caixa vem desse projeto. Os arranjos do project finance

envolvem, invariavelmente fortes relações contratuais entre as múltiplas partes, com

funcionamento para projetos que possam estabelecer relações e mantê-las a custos toleráveis.

O project finance geralmente engloba as seguintes características básicas:

• Um acordo entre partes financeiramente responsáveis pela complementação do projeto

que, para esse fim, disponibilizam, ao projeto todos os recursos financeiros

necessários à sua finalização.

• Um acordo entre as partes financeiramente responsáveis (tipicamente, na forma de um

contrato para a compra da produção do projeto) que garantiu que, quando ocorrer a

finalização do projeto e se iniciarem as operações, o projeto tenha dinheiro suficiente

para atender a todas as suas despesas operacionais e exigências de serviço de sua

dívida, mesmo que o projeto não seja bem-sucedido por motivos de força maior ou

quaisquer outros.

• Garantias das partes financeiramente responsáveis de que, ocorrendo uma dificuldade

nas operações, que torne imprescindível o investimento de recursos financeiros para

devolver ao projeto condições de operação, os recursos necessários serão

disponibilizados através de indenizações de seguro, adiantamentos contra entregas

futuras ou algum outro meio.
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A integridade de um project finance depende da força do suporte de crédito fornecido

pelos dispositivos contratuais que regem a venda da produção, suprimento de matérias-

primas, fornecimento de serviços de gestão, e assim por diante. Os principais contratos

associados ao projeto são típicos de projetos de co-geração financiados em bases sem direito a

regresso ao longo dos últimos anos (Finnerty, 1998).

Segundo Xavier (2005) as vantagens do project finance são: o compartilhamento dos

riscos diminuindo o risco do empreendimento, controle da capacidade de endividamento das

partes envolvidas, facilidade de financiamento do projeto através de créditos de terceiros e a

empresa-projeto poderá distribuir o fluxo de caixa líquido, permitindo que o invistam como

melhor os aprouver, reduzindo o custo de capital próprio para o projeto.

O project finance pode ser utilizado para projetos de co-geração nos casos em que um

pool de empresas se unirem para a realização do projeto. Nesse pool podem estar empresas

distribuidoras de gás, empresas de fornecimento de energia elétrica, empresas que demandem

energia elétrica e empresas que demandem vapor. O importante é que todas as participantes

do project finance tenham os objetivos convergentes para o sucesso do empreendimento.

Segundo Finnerty (1998) o estudo de caso do projeto de co-geração de Indiantown é

um componente chave do project finance e é a modelagem de negócio do empreendimento,

buscando envolver vários participantes. Os casos a seguir ilustram esta modelagem.

2.5 Os modelos utilizando o project finance

2.5.1 O Estudo de Caso de Indiantown Cogeneration L. P, EUA

Segundo Finnerty (1998), em 9 de novembro de 1994, a Indiantown Cogeneration

L.P.(sociedade) e a Indiantown Cogeneration Funding Corporation (corporação financiadora)

venderam conjuntamente $505 milhões em bônus de primeira hipoteca a investidores, através

de uma oferta pública registrada. Na mesma época da oferta de $505 milhões, a Martin

County Industrial Development Authority (órgão de desenvolvimento industrial do condado

de Martin), simultaneamente com a oferta de $505 milhões comercializou $125 milhões

adicionais em bônus isentos de tributação com prazo de 31 anos, a receita dos quais havia

concordado emprestar a Indiantown. O longo prazo de resgate se mostrou útil à sociedade

para fins de gestão de ativos-passivos.
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O projeto envolveu a construção e operação de uma unidade de co-geração movida a

carvão no sudoeste do condado de Martin, na Flórida com uma capacidade líquida de geração

de energia de 330MW, e uma capacidade de produção de vapor de 175.000 libras/peso por

hora.

A sociedade foi projetada para vender a energia elétrica à Flórida Power & Light

Company – “FPL” sob contrato de compra de energia elétrica com prazo de 30 anos, e para

vender o vapor a Caulkins Indiantown Citrus Company – “Caulkins” – sob contrato de

serviços de contrato de construção especificava um preço fixo de $438,7 milhões. As

responsabilidades da Bechtel Power incluíam serviços de projeto, engenharia, compras e

construção; inicialização de operações; treinamento de pessoal; e testes de desempenho.

energia de 15 anos de vida útil do projeto.

A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada, constituída para desenvolver,

adquirir, deter propriedade de, projetar, construir, testar e operar uma unidade de co-geração

movida a carvão, com capacidade liquida projetada de aproximadamente 330MW. Os sócios

integrais são a Toyan Enterprises, e a Palm Power Corporation.

A unidade de co-geração foi desenvolvida em nome da Indiantown pela U.S.

Generating Company. Os sócios integrais são a PG&E Generating Company, e a Bechtel

Generating Company. A PG&E Generating Company e a Bechtel Generating Company

detêm 50% cada uma da U.S. Generating. A U.S Operating, uma sociedade integral da

Califórnia composta de subsidiárias de inteira propriedade da PG&E Enterprises, e a Bechtel

Power fornecerão os serviços de operação e manutenção da unidade de co-geração sob

contrato de serviços de operação e manutenção.

As atividades da sociedade são regidas por um contrato de sociedade. O contrato de

sociedade estabelece um conselho de controle, que detém poder e autoridade total e exclusiva,

no que se refere à gestão e ao controle da sociedade. Palm, Toyan e TIFD são definidos como

os sócios do conselho de controle.

Contrato de compra de energia, contrato de compra de vapor, contrato de construção,

contrato de operação, contrato de serviços de gestão, contrato de compra de carvão e contrato

de transporte de carvão e cinzas.

Os lucros e perdas líquidos são alocados aos sócios de acordo com as respectivas

participações percentuais de seus interesses proprietários: dos sócios integrais, a Toyan ficaria

com 48%, e a Palm com 12%; do sócio limitado: a TIFD fica com 40%.
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Na Figura 2.9 pode-se observar a estrutura do projeto de Co-geração da Indiantown.

Figura 2.9 Estrutura da Propriedade do Projeto de Co-geração de Indiantown
(Finnerty/1998)

2.5.2 O Caso ULBRA, Brasil

Segundo ULBRA houve um investimento de US$ 6.438.930,00 pela Universidade

Luterana do Brasil, localizada em Canoas, no Estado do Rio grande do Sul, Brasil, que optou

por um projeto de co-geração de energia. O objetivo do projeto foi de geração distribuída,

aumento da confiabilidade, redução dos custos e um projeto piloto para formação de recursos

humanos. A receita é a venda de kWh, vapor, TR, água quente e como despesas os custos

operacionais e os custos backup, que optou por um sistema de co-geração de energia em

2003.

A finalidade do projeto foi fonte de energia de 24h/dia, alívio de carga no sistema,

benefício econômico, aumento de confiabilidade e independência energética.

Foi criada uma empresa SPE (Sociedade de Propósito Específico) chamada “Spepie-

Ulbra Usina de Co-geração a gás”, onde a STEMAC tem 96% e a FULBRA (Fundação da

Universidade Luterana do Brasil) 4%. A STEMAC é responsável pela implantação e operação
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da planta pelo período de 15 anos, sendo que após esse período a planta fica sendo de

responsabilidade da universidade.

As razões para implementação da Usina de Cogeração da ULBRA são:

• Econômica: Devido ao aumento da eficiência do processo de transformação da energia

com a implantação da co-geração nos motores a gás, a empresa STEMAC, localizada

em Porto Alegre-RS, viabilizou para a universidade, tarifas de energia elétrica, água

quente, vapor e água gelada atraentes. Desta forma, a empresa e a universidade saíram

lucrando com a implantação da usina de co-geração de energia;

• Ambientais: Considerando que o gás natural é um combustível ecologicamente correto

e a eficiência da planta atinge 70%, os benefícios ao ambiente devem ser levados em

consideração;

• Confiabilidade: A confiabilidade do sistema energético da universidade é muito

superior ao que existia anteriormente. Se algum defeito ocorrer em qualquer um dos

motores, existem grupos geradores a diesel instalados pelo Campus para suprir a

energia elétrica necessária, caso ocorra também defeito nos geradores existe um

contrato com a concessionária de energia elétrica em emergência. Com relação a

defeitos térmicos existem um caldeira de backup para água quente e uma de vapor;

• Estratégia: Independente das surpresas que o sistema elétrico pode trazer a

universidade estando livre de futuros inconvenientes, por exemplo, apagão e reajustes

tarifários elevados;

• Outras razões: A usina de co-geração será utilizada pela universidade como um centro

de pesquisa para os estudantes da área técnica, evitando gastos com laboratórios de

tecnologias, possibilitando futuros estudos para aperfeiçoamento;

As características da unidade de co-geração:

• Para atender as necessidades térmica e elétrica da ULBRA, foram instalados quatro

motores a gás natural de 1100kW cada um. No escapamento dos motores há caldeiras

de recuperação para geração de vapor que será utilizado pelo campus da universidade.

Parte da água quente do motor é bombeada ao chiller de absorção de simples estágio

para geração de água gelada e a outra parte será consumida diretamente pelo campus.

Caso os motores estejam operando em baixa carga (onde a demanda média é de 600

kW), apenas um equipamento permanecerá ligado gerando a energia necessária. Dessa
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forma os sistemas térmicos serão supridos através das caldeiras stand-by instaladas na

usina, já que os motores não estarão gerando a energia térmica necessária ao Campus;

• O chiller elétrico não faz parte do projeto, ou seja, a demanda não será de 700kW,

pois o chiller de absorção é quem vai gerar água gelada, mesmo em casos onde os

motores não estejam operando, pois existem as caldeiras de standy-by;

• A demanda será de no máximo 4200kW, mesmo com o hospital em operação;

• No futuro, com a ampliação do campus, serão instaladas novas centrais de co-geração

acompanhando o crescimento de demanda;

• Os grupos geradores de 1100kW estão operando em paralelo.

As vantagens da Usina de Cogeração da universidade são:

• Econômica: A Stemac prevê o retorno do investimento em torno de 5 anos, mesmo

oferecendo a ULBRA tarifas abaixo das cobradas pelo mercado;

• Garantia na Continuidade do Fornecimento (3 fontes);

• Qualidade da Energia: Energia elétrica estável, através de motores a gás de alta

performance, mesmo com variação da composição de gás, com regulação de tensão

em aproximadamente 0,5% e regulador eletrônico de velocidade;

• Incorporação de tecnologia avançada em geração de energia, motores dotados das

mais avançadas proteções e regulagens. Equipamentos térmicos com altos níveis de

eficiências;

• Geração distribuída sem impactos ambientais;

• Possibilidade futura de fornecimento de energia elétrica do campus da ULBRA, para

outros estabelecimentos dessa universidade através dos sistemas interligados de

energia, pode-se transportar a energia elétrica até outras localidades desse grupo de

universidade, por exemplo, no Campus da Universidade em Torres, é preciso apenas

ser feito um acordo com a concessionária e o pagamento do pedágio para a

concessionária.

Os principais parâmetros para implementação da Usina de Cogeração da ULBRA são:

• Geração de Eletricidade de 4,4MW ( com 4 máquinas): São quatro grupos geradores

de 1100kW cada, gerando na tensão de 380/220Vca com transformadores elevadores
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para 22,4kV. O sincronismo das máquinas é feito em barra de sincronismo e os

equipamentos são ligados a ela através de disjuntores de média tensão. O

arrefecimento da máquina é feito através de radiadores remotos;

• Produção de água gelada: 1300TR’s, através de chiller’s de absorção de simples e

duplo estágios;

• Produção e vapor: 2,1 toneladas por horas a uma pressão de 8bar, através da caldeira

de recuperação instalada nos gases de exaustão dos motores, gerando cada uma,

aproximadamente 90kg/h de vapor na pressão de 8bar. Caso os motores não estejam

operando a caldeira de stand-by irá suprir a demanda de vapor e o chiller de absorção

de duplo estágio;

• Produção de água quente: 155.000 litros/dia, através da água quente saindo do motor a

113°C.

2.6 Visão tradicional de análise de viabilidade de projetos para hotéis

No sentido de subsidiar a decisão de se adquirir ou não o sistema de co-geração

proposto pela tese foram construídos dois fluxos de caixa, cortejando-se a hipótese de

instalação apenas de um gerador de energia elétrica. A hipótese de compra pura e simples da

energia acabou não sendo analisada pelo fato de não gerar receita associada e de ter um custo

de aquisição muito elevado em presença do custo de geração por meios próprios.

Segundo Câmara (2002), para a análise da atratividade de viabilidade de projetos para

os hotéis devem ser utilizados os conceitos clássicos de Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa

Interna de Retorno (TIR).

Para a montagem dos referidos fluxos de caixa foram assumidas as seguintes

premissas para os hotéis em estudo (Ver Anexo-D):

• Período de incidência de custos e receitas: ano;

• Tempo de vida útil dos equipamentos: 15 anos;

• Taxa de atratividade anual: 6%;

• Época de incidência de custos e receitas: ao final do ano.

Em todos os fluxos de caixa incidem as seguintes parcelas de custos e receitas:
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• Custo inicial do investimento (Ci);

• Custos incididos ao final de cada ano: Custos de pessoal (Cp), Custos de manutenção

(Cm), Custo de transferência de energia (Ctr) e Custo de aquisição de energia (Ca);

• Receitas e custos diferenciais a favor: Diferenciais entre o custo de geração e o custo

de aquisição de energia (Cdm+); Receita de venda de excedente de energia a

COSERN (Rv);

• Diferencial no aproveitamento de energia térmica para geração de frio (Crd+), parcela

que existe apenas na hipótese de instalação do sistema de co-geração.

Para o custo inicial do investimento (Ci) foi estimado em R$ 120.000,00 (cento e vinte

mil reais) divididos da seguinte forma:

• Sistema de geração de energia: R$ 80.000,00;

• Sistema de condicionamento de ar: R$ 20.000,00;

• Instalação e supervisão: R$ 20.000,00

Portanto, com método de avaliação, com limitação de dados fornecidos pelos

empresários dos hotéis 3 (três) estrelas, mostrou-se que há viabilidade técnica com o tempo

do retorno do investimento em 2 anos e 6 meses.

2.7 Viabilidade técnica de micro-cogeração a gás natural nos hotéis do

estudo

O primeiro aspecto técnico a ser levado em consideração é a disponibilidade do gás

nas áreas dos hotéis ou na área onde será instalado o sistema de micro-cogeração. A Figura

2.10 ilustra a malha atual da cidade do Natal. Segundo a POTIGÁS, a partir de 2006 será

construída uma malha do gasoduto levando o gás natural, começando pelo setor da zona sul

(praia de ponta negra), passando pelo início e até o final da ola marítima (praia dos artistas,

Praia do Meio e Praia do Forte dos Reis Magos). Já a Figura 2.11, ilustra o posicionamento

desses hotéis, em maior concentração na praia de ponta negra, em relação à malha. Fica claro

pela análise dessas figuras que, atualmente, não há fornecimento de gás natural na área onde

os hotéis estão localizados.
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Figura 2.10 – Descrição da Malha Atual e Prevista de Expansão do Gás Natural na
cidade de Natal/RN (Potigás, 2004)

Figura 2.11 – Descrição da malha atual de localização dos hotéis na cidade do Natal
(CTGÁS/2005)
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No caso da configuração do estudo com mais de um hotel se beneficiando da energia

gerada pelo mesmo, outro aspecto que o modelo utilizando o project finance vai influenciar

fortemente é o seu tamanho, pois com o número de quartos dos 29 hotéis somados, por

exemplo, têm um total de 1387 (Hum mil e trezentos e oitenta e sete) quartos. Desta forma, o

projeto em estudo se encaixaria na categoria dos hotéis do setor turísticos, três estrelas, o que

acarretaria em um consumo de energia elétrica, de climatização de ambientes, e utilização de

água quente nos chuveiros muito maiores do que o dos hotéis individualmente, os quais se

encaixam na categoria de hotéis de pequeno porte. Esse tamanho maior ocasionará a

necessidade de um sistema de dimensões maiores.

Já no caso do hotel ser o único beneficiado com a energia gerada, o sistema poderia

dimensionar para atender a sua demanda de energia elétrica. Portanto, o sistema seria em uma

escala bem menor que no caso da associação entre os hotéis.

2.8 Conclusão

Neste capítulo foi mencionado o estado da arte do gás natural no modelo energético

brasileiro. Mesmo com uma previsão de crescimento dessa fonte de solução energética, ainda

há barreiras e restrições para melhorar o cenário na segmentação de mercado e obter a

confiabilidade dos empresários no país, para esse crescimento em diversos setores.

Uma das soluções, economicamente viável, seria o sistema alternativo de energia,

através da geração distribuída, com o apoio das empresas parceiras nesse estudo, por

exemplo, COSERN e POTIGÁS, devido ao crescimento da população e o desenvolvimento

da infra-estrutura urbana ser uma das causas primordiais para uma alternativa de energia.

Porque o nível de complexidade das diversas funções urbanas, aliado ao crescimento

demográfico e à urbanização crescente, gera necessidades de uma solução energética no

Brasil.

A adoção do gás natural como decisão estratégica consiste num inter-relacionamento

entre marketing, estratégia de produção e segmentação do mercado como solução energética

para o setor turístico.

A quantidade de projetos de co-geração que utilizam o project finance ser um

incentivo aos empresários interessados em implantar tais sistemas, por exemplo, os estudos de

caso de Indiantown e da Faculdade de ULBRA. O principal ponto para o sucesso do projeto é
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que haja interesses em comum por todos os participantes do project finance e que com isso,

os mesmos estejam comprometidos em fazer com que o mesmo funcione.

A visão tradicional de análise de viabilidade técnica de projetos com a utilização do

gás natural para soluções energética poderá ser aplicada para os hotéis do estudo.

Para atingir esse novo cenário de pequeno e médio consumidores, hotéis turísticos de

categoria 3 (três) estrelas, e devido o nível de concorrência nesse mercado ser considerado,

este trabalho pretende atuar nesse segmento alvo, com a implantação e operação através do

sistema de micro-cogeração de potência máxima de 35kW/55KVA, utilizado o project

finance para captação de recursos e diminuir os riscos nesse investimento, proporcionando

uma diferença competitiva dentro do mesmo, devido a qualidade, confiabilidade, segurança

de operação e de fácil manutenção desse equipamento.
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Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa de campo, envolvendo o

setor turístico regional, hotéis de (3) três estrelas, na cidade de Natal, onde se faz uma

abordagem sobre a população alvo, a amostra, o instrumento de coleta dos dados, bem como

as técnicas utilizadas na amostragem e análise.

Sua estrutura é montada em cinco seções: Tipologia da Pesquisa, População Alvo,

Tamanho do Universo (Levantamento censitário), Instrumento de Coleta de Dados, Tabela

Resumo Envolvendo as Variáveis Tratadas no Formulário, Processo de Coleta e Técnicas

Estatísticas Empregadas para a análise e Conclusão.

3.1 Tipologia da Pesquisa

De acordo com o objetivo da tese, a metodologia seguida nesta pesquisa foi do tipo:

aplicada, quantitativa, descritiva e levantamento da pesquisa de opinião, que retratam

situações de mercado a partir de dados obtidos diretamente dos empresários do setor

hoteleiro, com o objetivo de descobrir as tendências de natureza aplicada, ou seja, é utilizada

quando se conhece o perfil do universo e os objetivos específicos do problema. Um

questionário para a coleta de informações foi estruturado e os resultados são extrapolados

para o tamanho do universo, onde todos os componentes tiveram a chance de participar desse

levantamento censitário.

Nesta tese, os dados apresentados no referencial teórico procedem de pesquisa

bibliográfica (livros, teses, revistas e artigos nacionais e internacionais) sobre micro-

cogeração a gás natural e project finance. No entanto, também foram inseridos no trabalho
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dados que ainda não se encontram publicados oficialmente, mas que mereceram ser

considerado pela credibilidade dos fornecedores.

3.2 População alvo

Estabeleceu-se como população todos os 29 (vinte e nove) proprietários dos hotéis (3)

três estrelas, porém quando os mesmos não residem nesta cidade foram entrevistados os

gerentes ou os diretores financeiros dos respectivos hotéis.

3.3 Tamanho do Universo (levantamento censitário)

Nesse trabalho, considerou-se como adequado o estudo censitário, tendo em vista que

foram considerados todos os hotéis, do setor turístico, categoria 3 (três) estrelas, que estão

localizado na cidade de Natal-RN, nas seguintes áreas: zona sul (21 hotéis na praia de ponta

negra e 01 hotel no bairro de capim macio), zona norte (01 hotel na praia da redinha), zona

leste (01 hotel no bairro do alecrim), até chegar as praias do centro da cidade de Natal (01

hotel na praia do meio, 03 hotéis na praia dos artistas e 01 hotel no bairro do Tirol).

3.4 Instrumento da Coleta de Dados

Segundo Hayes (2001) o formulário tipo Likert é concebido para permitir que os

clientes respondam com graus variados de satisfação, a cada item que descreve o serviço ou

produto. Foi elaborado um procedimento de graduação em que a escala representa um

contínuo bipolar. A extremidade inferior representa uma resposta negativa, enquanto a

extremidade superior uma positiva.

As vantagens de usar o formulário tipo Likert, em vez do formulário tipo checklist,

está refletida na variabilidade resultante da escala, permitindo que o entrevistado se expresse

em termos de grau de suas opiniões acerca do produto ou serviço, em vez de restringi-los a

uma simples resposta tipo sim ou não. Do ponto de vista estatístico as escalas com duas

opções de resposta são menos confiáveis do que as escalas com cinco opções. Ainda mais, a

confiabilidade parece nivelar em escalas com mais de cinco pontos, sugerindo um incremento

mínimo da utilidade de usar mais que cinco pontos na escala.
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Utilizou-se para a pesquisa de campo um formulário estruturado (em Anexo-A)

baseado no Modelo por Xavier (2005). Foram feitas algumas alterações necessárias para se

atingir o objetivo da tese, no sentido de tornar mais claras as questões aos entrevistados, já

que o modelo foi aplicado em apenas 4 (quatro) hospitais de luxo em Natal-RN. Os

questionários foram preenchidos pelos empresários, chegando até eles diretamente em seus

respectivos locais de trabalho e aplicados pelo autor da tese em uma entrevista. Os mesmos

foram devidamente identificados e foi assegurada aos respondentes a confidencialidade das

respostas, caso não fosse autorizado à referência da empresa.

O formulário foi pré-testado em uma pesquisa piloto, aplicado com 04 empresários

dos hotéis na cidade de Natal/RN (de 26 a 30/08/05). Depois foram efetuadas algumas

modificações necessárias com o intuito de tornar questões mais claras e objetivas (de 31/08 a

14/09/05). O formulário final foi composto de sete partes principais:

• A primeira diz respeito à percepção dos empresários sobre a competitividade entre os

hotéis de categoria três estrela e quando a energia tornar-se-á um ponto crítico para o

desenvolvimento desses hotéis;

• A segunda parte diz respeito à análise de quatro cenários montados com situações

possíveis de acontecer. Foram elaborados cenários desde os mais pessimistas (os

empresários investiriam sozinho na aquisição de um sistema de co-geração) ao mais

otimista (os empresários investiriam em parceria). Esses cenários eram necessários

para se conhecer a percepção dos entrevistados com relação à utilização do project

finance, seja com a participação de outros hotéis ou não;

• Com a utilização do project finance, uma empresa independente é criada com o intuito

do levantamento de capital necessário para a execução do projeto. No caso dos hotéis,

os patrocinadores poderiam ser: os próprios hotéis, a distribuidora de gás natural,

POTIGÁS, e a concessionária local de energia elétrica, COSERN. O interesse em

patrocinar o projeto por cada uma dessas empresas se daria de três formas distintas: os

hotéis estariam interessados em suprir a sua demanda energética (geração de energia,

climatização do ambiente e aquecimento de água) com qualidade e confiabilidade; a

distribuidora de gás natural estaria interessada em um contrato de longo prazo de

venda de gás natural; e a concessionária estaria interessada na aquisição do excedente

de energia elétrica para incorporação no seu sistema;
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• Os elementos do project finance, em que a empresa que desenvolverá o projeto será a

mesma que realizará a manutenção e a operação da planta. Haverá um contrato de

compra de energia por tempo determinado pelo mesmo. Pode haver ainda a venda

para a concessionária da energia sobressalente. O fornecimento de gás natural seria

feito pela distribuidora de gás natural do estado. O gerenciamento da sociedade pode

ser realizado por uma comissão gestora que pode ser formada por membros das

empresas patrocinadoras. Todas essas atividades serão regidas por contratos

específicos.

• As configurações dos cenários são:

• Cenário 1: foi a tradicional utilizada para a realização de projetos. Com o

hotel investindo sozinho na aquisição de um sistema de micro-cogeração a

gás natural, sem a realização de parcerias para suprir a sua demanda de

energia elétrica, climatização do ambiente e aquecimento de água;

• Cenário 2: foi configurado com a realização de parceria entre o hotel e a

distribuidora de gás do Estado, POTIGÁS;

• Cenário 3: seria criada uma nova empresa, utilizando o project finance com a

finalidade de captação de recursos para financiar, gerenciar e operar o sistema

de micro-cogeração;

• Cenário 4: vários hotéis estariam presentes associados para a criação da

empresa com os mesmos objetivos da montada no cenário 3.

• A terceira parte são as possíveis dificuldades atuais com o fornecimento de energia

(dificuldades com a qualidade de energia, com a confiabilidade do fornecimento, com

a necessidade de aumento de carga com a concessionária e dificuldade relacionadas

aos custos da mesma);

• A quarta parte diz respeito aos fatores de decisão para que o hotel optasse pela adoção

do sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte de energia principal ou

secundária e é feita uma simulação na qual o proprietário teria que optar em investir

em outra área de ampliação/construção do hotel ou pela adoção desse sistema. Para os

critérios que influenciariam na decisão de investir em co-geração, foi utilizada a escala

Likert para avaliar o grau que influenciariam a decisão dos empresários. Foram
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utilizados critérios econômicos e critérios relativos à qualidade do serviço de

fornecimento de energia;

• A quinta parte é feita uma análise do custo, em termos percentuais, de comparação dos

custos de energia em relação aos custos operacionais (pessoal, materiais, serviços,

água, telefone, e outros) e é quantificado o consumo energético do hotel (demanda

contratada, kW, com a concessionária; consumo mensal em kwh/mê e gasto mensal

com energia, em R$/mês);

• A sexta parte é analisado o perfil do hotel (perfil e quem é o principal cliente, qual o

número de quartos, os equipamentos disponíveis nos quartos, qual o sistema de

climatização do hotel, se possui lavanderia própria e o tamanho da área climatizada);

• A última parte do questionário diz respeito ao perfil do proprietário (se o acionista

majoritário do hotel possui outros negócios afins, o sexo e a faixa etária).

O formulário foi elaborado com questões fechadas, mensuradas em escalas de

diferencial de característica discreta variando de 0 a 10 pontos, em consonância com os

objetivos a serem atingidos na pesquisa.

3.5 Tabela Resumo Envolvendo as Variáveis Tratadas no Formulário

Com base no Anexo B, que traz a denominação de todas as variáveis tratadas no

formulário, aplicado aos Hotéis do Setor Turístico, pode-se categorizá-las de acordo com o

modelo empregado na Pesquisa.

3.6 Processo da coleta dos dados

O método utilizado para a coleta de dados foi à entrevista pessoal. Os elementos

pesquisados foram os empresários dos hotéis 3 (três) estrelas de Natal-RN. Devido a maior

parte ter residência em outras cidades e até mesmo em outro país, alguns empresários foram

substituídos pelos gerentes. A entrevista foi feita no próprio hotel. A equipe que trabalhou

nesta pesquisa foi composta de 02 pessoas (o autor da tese e o professor orientador). A

pesquisa foi realizada no período de 26 de agosto a 14 de setembro de 2005, nos turnos

matutino e vespertino.
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Os dados foram coletados nos hotéis do bairro de Ponta Negra: Hotel Costa do

Atlântico, Ingá Praia Hotel, Hotel Rosa Náutica, Natal Dunas Hotel, Beach Hotel Morro do

Careca, Hotel Alimar, Pizzato Praia Hotel, Bello Mares Hotel, Corais de Ponta Negra Hotel,

Hotel Ponta Negra, Hotel Recanto da Costeira, Hotel Belo Horizonte, Divi-divi Praia Hotel,

Chalet Suisse Apart Hotel, Cabana Apart Hotel, Natal Panorama Hotel, Hotel o Tempo e o

Vento, Hotel Olímpio, Enseada Praia Hotel, Areia de Ouro Suíte Hotel, Hotel Dunas Parque;

bairro do Alecrim: Hotel Buriti; bairro de Tirol: Arituba Park Hotel; praia dos Artistas:

Residence Praia Hotel, Hotel Porto Mirim, Hotel Marina Badaue, bairro de Capim Macio:

Águamarinhaflat Hotel; praia do Meio: Hotel Yak Plaza e praia da Redinha: Hotel Atlântico

Norte.

Todos os contatos com os gestores e diretores dos hotéis, a entrega dos formulários e o

recolhimento dos dados foram feitos pelo pesquisador. Todos os esforços empreendidos com

várias visitas aos locais da coleta e os contatos mantidos previamente com os responsáveis

por cada hotel para conseguir que todos os 29 empresários ou gerentes dos hotéis

respondessem o questionário.

3.7 Técnica estatística empregada

As técnicas estatísticas utilizadas na fase inicial deste trabalho para análise dos dados

coletados foram à descritiva a qual objetiva analisar o perfil dos entrevistados para o

entendimento dos relacionamentos entre os construtos estudados.

3.7.1 Análise Descritiva

A estatística descritiva e exploratória consiste em resumir resultados, empregando

na elaboração de tabelas, figuras e medidas exploradas no sentido de facilitar para o analista a

ter uma visão rápida e objetiva dos dados coletados para sua interpretação e compreensão das

informações.

Neste trabalho emprego-se a estatística descritiva e exploratória para descrever o

perfil dos empresários dos hotéis pesquisados.

Não há termos de validação da pesquisa porque não se pode fazer comparativos com

os dados dos indicadores devidos essa pesquisa ser inédita.
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3.8 Conclusão

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste estudo foi considerada como

satisfatória, tendo em vista preencher todos os requisitos propostos como objeto de análise.

Conseqüentemente, o método de coleta de dados, a sua tabulação, a análise e interpretação

funcionaram como o planejado, de forma eficaz. O instrumento (formulário estruturado) de

coleta de dados foi bem elaborado, pois possibilitou, de forma bem transparente, a

compreensão aos empresários ou gerentes ao seu preenchimento, ocasionando assim um nível

tolerável de não-respostas (sem opinião).

Alguma limitação da metodologia utilizada, por exemplo:

• Não possibilidade de generalização das conclusões da pesquisa, devido à

mesma abranger apenas um segmento bastante específico de empresários de

hotéis turísticos da cidade do Natal.
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Capítulo 4

Resultados e Discussão

Neste capítulo é apresentadas a exposição dos resultados obtidos na pesquisa

de campo, com uma análise descritiva e exploratória que consiste na organização de tabelas,

figuras e medidas que facilitam a compreensão das informações.

Inicialmente, este capítulo apresenta a validação da pesquisa através dos

resultados da estatística descritiva, analisando o grau de competitividade e dados relativos a

infraestrutura dos hotéis, aos cenários, sobre a percepção dos empresários para a importância

da energia e conclusão.

4.1 Validação da pesquisa

4.1.1 Tamanho do universo

A população-alvo estabelecida foi a dos empresários dos hotéis 3 (três) estrelas de

Natal. Este segmento foi determinado como objeto de estudo por se caracterizar em maior

parte nesta cidade. De acordo com o tamanho do universo foram aplicados 29 (vinte e nove)

formulários. Os resultados da pesquisa não podem ser comparados com dado de indicadores

por ser uma pesquisa inédita nesta cidade.

4.1.2 Perfil dos Entrevistados

A Tabela 4.1 mostra o perfil dos entrevistados considerando o sexo, a idade, e se os

sócios majoritários do hotel possuem outros negócios afins.
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Tabela 4.1 – Perfil dos entrevistados (2005)

Dados Especificações N %

Total 29 100

Masculino 22 76
Sexo

Feminino 7 24

Menos de 30 7 24

De 30 a 40 11 38Idade

Mais de 40 11 38

Não 9 31
Possui outro Negócio

Sim 20 69

Conforme os resultados da Tabela 4.1, observa-se que a maioria dos entrevistados são

do sexo masculino, com mais de 30 anos e possuem outros negócios afins, por exemplo,

empresários na área têxtil, agência de viagem, construtora, restaurantes, loja de cozinha

industrial, fazenda, construção civil, fast food, farmácia, outros hotéis, shopping, restaurantes,

agronegócio e pousadas.

4.1.3 Perfil do Hotel

Esta parte da pesquisa e relacionada ao perfil do hotel, foi utilizada a escala Likert (de

1 a 2), e também (1 a 4), diz respeito ao perfil e qual o principal cliente. Neste aspecto foi

perguntado para os empresários qual era o perfil dos clientes, sendo a maior parte, 72%,

turismo de lazer e familiar, justificando a proposta dessa tese, abrangendo a categoria

turística, aos hotéis (3) três estrelas, alguns empresários responderam mais de uma alternativa,

conforme a Figura 4.1.
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62%

21%

72%

Executivo Nacional Executivo Estrangeiro Turismo de Lazer Familiar

Figura 4.1– Perfil dos clientes do hotel (2005)

O principal cliente dos hotéis 3 (três) estrelas é de empresa nacional (através de

operadoras de agências nacionais), com 76% do somatório de resposta, 38% por empresas

internacionais (operadoras de agências internacionais) e 55% de pessoas físicas que procuram

os hotéis por conta própria. Alguns empresários, também, responderam mais de umas

alternativas, conforme a Figura 4.2.

76%

38%

55%

Empresas nacionais Empresas Internacionais Pessoas físicas

Figura 4.2– Principais clientes do hotel (2005)

4.2 Análise Descritiva

4.2.1 Considerações Iniciais

Quanto às considerações iniciais, quando perguntado aos empresários no que diz

respeito à competitividade entre os hotéis de Natal-RN, (C1), 68,8% consideram competitivo

ou muito competitivo, esta pequena assimetria à esquerda pode ser justificado pelo aumento
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do número de hotéis, principalmente no bairro de Ponta Negra com o crescimento no setor

turístico, conforme a Figura 4.3.

C1- Como o Sr. avalia a Competitividade entre os hotéis 3 estrelas?

y = 29 * 1 * normal (x; 7,206896; 1,800383)

Grau de Comp.(0=SO, 1-2=S/Comp, 3-4=P.Comp, 5-6=Comp, 7-8=MComp; 9-10=Ext.Com)
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Figura 4.3– Nível de competitividade entre dos hotéis três estrelas (2005)

Quanto à opinião dos empresários no que diz respeito à energia poderá tornar um

ponto crítico para o desenvolvimento do hotel, (Q1), 42,9% são pessimista e consideram que

hoje já é crítico, em comparação com os 21,4% que são otimistas e afirmam que somente em

10 anos, (10a); 7,1% em 5 anos (5a); 28,% em 2 anos (2a), comprometerá para o crescimento

do hotel, conforme a Figura 4.4.

Q1 - Na sua opinião quando a energia tornará um ponto crítico para o hotel?

y = 28 * 1 * normal (x; 6,25; 3,14613)

Grau de Otimismo (0=nunca, 1-2=10a, 3-4=5a, 5-6=2a, 1=1a, 10=hoje)
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Figura 4.4– Nível de confiança da energia para o crescimento dos hotéis três
estrelas (2005)
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4.2.2 Cenários de modelos de negócio para o projeto

A contribuição desse trabalho é analisar quais os fatores que influenciam para a

decisão dos empresários do setor turístico na adoção de um sistema alternativo de energia,

com maior eficiência energética, investindo sozinho, ou dividindo com os participantes para

reduzir ou diminuir os risco que envolve nesse projeto as partes interessadas, buscando

parcerias com a COSERN e a POTIGÁS.

Na segunda parte foram montados (4) quatro cenários com situações possíveis de

acontecer.

No Cenário I, (P1), quando perguntado aos empresários sobre a viabilidade do setor

hoteleiro de investir sozinho em um sistema de micro-cogeração a gás natural para suprir a

sua demanda de energia elétrica, climatização do ambiente e aquecimento da água para vários

fins, sendo que o risco total do investimento ficaria por conta do hotel, 42,9% responderam

que talvez sim ou não consideram possível a viabilidade desse cenário e apenas 14,3%

opinaram que seria totalmente inviável, considerando esta situação com alto grau de risco

nesse investimento, com pessimismo, insegurança, incerteza e muitas dúvidas, conforme a

Figura 4.5.

P1-Cenário I- O Hotel Invest.Sozinho no Equip.- Como o Sr.avalia a viabilidade?

y = 28 * 1 * normal (x; 5,035714; 2,168497)

Viablidade (0=SO, 1-2=TInv; 3-4=Inv; 5-6 Talvez SIM/Não, 7-8=Viáv, 9-10=TViável)
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Figura 4.5– Grau de viabilidade de investimento sozinho pelos hotéis (2005)

Neste mesmo Cenário I, (P2), para o hotel investir sozinho, a situação de incerteza

diminui um pouco, porque 32,1% consideram que poderá ser viável ou não investiriam nesse
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cenário, irá depender de fatores externos, por exemplo, do incentivo dos órgãos competentes

em buscar soluções energéticas para o desenvolvimento do hotel, conforme a Figura 4.6.

P2 - Cenário 1 - Seu Hotel investiria sozinho neste Cenário I?

y = 28 * 1 * normal (x; 5,464285; 2,60316)

Invest.0=SO, 1-2=C.Não, 3-4=Prov.Não, 5-6=Talv.SIM/Não, 7-8=Prov.SIM, 9-10=C.SIM
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Figura 4.6– O hotel investindo sozinho nos riscos desse projeto (2005)

No Cenário II, (P3), quando perguntado aos empresários sobre a viabilidade do setor

hoteleiro de investir em parceria com a POTIGÁS nesse sistema, dividindo ou diminuindo os

riscos do investimento, tem-se uma situação um pouco mais otimista apesar de que 32,10%

ainda tem dúvidas de qual maneira seriam os termos de contratos, porém 39,20% consideram

viável essa parceria com a POTIGÁS, conforme a Figura 4.7.

P3 - Cenário II- O Hotel Invest.com a POTIGÁS- Como o Sr.avalia a viabilidade?

y = 28 * 1 * normal (x; 6,142857; 2,223015)

Viablidade (0=SO, 1-2=TInv; 3-4=Inv; 5-6 Talvez SIM/Não, 7-8=Viáv, 9-10=TViável)
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Figura 4.7– Grau de viabilidade de investimento em parceria com a POTIGÁS
(2005)



50

Neste mesmo Cenário II, (P4), para o hotel investir em parceria com a POTIGÁS,

dividindo ou diminuindo os riscos no projeto, torna-se um pouco atrativo para o setor, porque

a insegurança diminui para 27,50% e 34.5% responderam que provavelmente investiriam

nessa cenário, conforme a Figura 4.8.

P4 Cenário II-O Hotel Invest.com POTIGÁS- O seu hotel investiria nesse cenário?

y = 29 * 1 * normal (x; 6,689655; 2,20557)

Invest.0=SO, 1-2=C.Não, 3-4=Prov.Não, 5-6=Talv.SIM/Não, 7-8=Prov.SIM, 9-10=C.SIM
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Figura 4.8– O hotel investindo em parceria nos riscos desse projeto (2005)

No Cenário III, (P5), para os empresários, a viabilidade do setor hoteleiro de investir

em um novo projeto, ao qual o hotel assina um contrato de longo prazo com uma nova

empresa criada, utilizando o project finance, para captação de recursos e diminuindo os riscos

desse investimento, tendo os parceiros POTIGÁS e COSERN, tem uma situação, também, de

dúvidas, porque aumenta para 41,3% aos que responderam que poderá ser viável ou não, os

empresários argumentaram que nesse contrato é necessário estar bem definido todos os

direitos e as obrigações das empresas parceiras no projeto, em contra partida 34,5%

consideram viável esse cenário, conforme a Figura 4.9.



51

P5-CenárioIII-Criada Empresa parceiros:Cosern/Potigás-Como avalia viabilidade?

y = 29 * 1 * normal (x; 5,89655; 1,739146)

Viablidade (0=SO, 1-2=TInv; 3-4=Inv; 5-6 Talvez SIM/Não, 7-8=Viáv, 9-10=TViável)
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Figura 4.9– Grau de viabilidade de investimento com a criação de uma empresa
(2005)

Neste mesmo Cenário III, (P6), para o hotel assinar um contrato de longo prazo com

uma empresa criada, tendo como parceiros POTIGÁS e COSERN, minimizando,

consideravelmente, os riscos no projeto, diminui significativamente a incerteza, porque no

cenário anterior era de 32,1% passando para 24,1%. Por outro lado, ocorreu um crescimento

na opinião dos empresários ao qual consideraram viável esse novo cenário passando de 34,5%

para 48,2%, tornando-se mais atrativo para o setor turístico, conforme a Figura 4.10.

P6-Cenário III-Seu Hotel investiria com a EMPRESA/POTIGÁS/COSERN neste Cenário?

y = 29 * 1 * normal (x; 6,586206; 2,14671)

Invest.0=SO, 1-2=C.Não, 3-4=Prov.Não, 5-6=Talv.SIM/Não, 7-8=Prov.SIM, 9-10=C.SIM
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Figura 4.10– O hotel investindo com empresa criada / Cosern / Potigás (2005)
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No Cenário IV, (P7), ao qual é parecido com o cenário anterior, porém existe uma

pequena diferença, porque, a empresa também é criada para captação de recursos, mas o

sistema é financiado para vários hotéis 3 (três) estrelas, e, continuando as parcerias com a

COSERN e a POTIGÁS. A situação é a mais otimista possível, tendo em vista que 65,5% dos

empresários consideram viável e sendo o melhor cenário para a classe hoteleira,

argumentando que o sistema de cooperativa com outros hotéis poderá ser possível para

diminuir, significativamente, os riscos nesse investimento, conforme a Figura 4.11.

P7-CenárioIV-Criada Empresa parc.:Cosern/Potigás-Vários Hóteis-Como o Sr.avalia?

y = 29 * 1 * normal (x; 6,689655; 1,96584)

Viablidade (0=SO, 1-2=TInv; 3-4=Inv; 5-6 Talvez SIM/Não, 7-8=Viáv, 9-10=TViável)
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Figura 4.11– Grau de viabilidade com a parcerias vários hotéis, Cosern e Potigás
(2005)

Neste mesmo Cenário IV, (P8), para o hotel assinar um contrato de longo prazo com

uma nova empresa criada, tendo como parceiros vários hotéis, POTIGÁS e COSERN,

diminui, consideravelmente, os riscos no projeto, torna-se ainda mais atrativo para os

empresários, aumentando de 48,2% do cenário anterior para 51,7% a confirmação deles de

que provavelmente investiriam nesse projeto, conforme a Figura 4.12.
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P8-CenárioIV-O Hotel invest.com a EMPRESA/POTIGÁS/COSERN/V.Hotéis neste cenário?

y = 29 * 1 * normal (x; 7,37931; 1,677876)

Invest.0=SO, 1-2=C.Não, 3-4=Prov.Não, 5-6=Talv.SIM/Não, 7-8=Prov.SIM, 9-10=C.SIM

N
º

D
E

H
O

T
E

IS

6,9% 6,9%

10,3%

31,0%

20,7%

10,3%

13,8%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 4.12– O hotel investindo com empresa criada/ Vários Hotéis / Cosern /
Potigás (2005)

4.2.3 Avaliação da qualidade de energia fornecida pela concessionária

Na terceira parte foram avaliadas a competição direta da energia da concessionária,

COSERN, com uma possível solução energética, através de um sistema alternativo de

energia, utilizando o gás natural no que diz respeito à satisfação atual do fornecimento do

hotel e fatores que afetam a energia elétrica fornecida sobre quatros aspectos: dificuldades

com relação à qualidade, confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, necessidade de

aumento de carga e cobrir os custos com aquisição dessa energia. Estes dados eram

necessários para se ter idéia do nível de satisfação dos empresários com relação à energia

tradicional fornecida pela concessionária local.

O primeiro aspecto diz respeito à qualidade da energia, (D1), se existe dificuldade com

os equipamentos que apresentam defeitos devido à energia fornecida pela concessionária,

35,7% dos empresários do setor hoteleiro consideram que existem pequenas dificuldades. há

poucos casos, por exemplo, próximo a um hotel, no bairro de ponta negra, um veículo bateu

em um poste, o fornecimento de energia para essa região foi interrompida por 4 (quatro)

horas, e como conseqüência à placa da central telefônica desse hotel queimou e não foi

possível registrar as ligações feitas pelos hóspedes. Houve reclamações também nos bairros

de Tirol, Praia dos Artistas e Capim Macio devido a ocorrência de perdas de equipamentos de

informática. Entretanto, são alguns casos isolados, não comprometendo a qualidade da

energia fornecida pela COSERN, conforme a Figura 4.13.
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D1-Dificuldade Quebra de Equip.- Apres.defeitos devido a qualidade da energia?

y = 28 * 1 * normal (x; 5,85714; 2,42997)

Qualidade (0=SO, 1-2=Nenh; 3-4=Peq; 5-6 Mais/Menos 7-8=Grand 9-10=MGrande)
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Figura 4.13– Quebra de equipamentos devido à qualidade da energia da COSERN
(2005)

Sobre possíveis dificuldades com relação à confiabilidade do fornecimento de energia,

(D2), 31% dos empresários afirmaram que é pequena, porque a privatização da concessionária

e a realização de investimentos expressivos diminuíram bastante esse problema de

interrupção. Porém 27,5% consideram que há grandes dificuldades, relatada com os exemplos

anteriores conforme a Figura 4.14.

D2-Dificuld.Quebra de Fornec.de Energia.- Apres.falta Fornecimento da energia?

y = 29 * 1 * normal (x; 5,827586; 2,28456)

Confiabilidade (0=SO, 1-2=Nenh; 3-4=Peq; 5-6 Mais/Menos 7-8=Grand 9-10=MGrande)
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Figura 4.14– Quebra no fornecimento de energia da COSERN (2005)

Quanto à dificuldade de se obter aumento da carga de energia, (D3), requisitada a

concessionária quando necessita de aumento da capacidade, ou demanda contratada do hotel,



55

42,9% considera nenhuma e 32,2% pequena dificuldade com uma pequena assimetria à

direita, conforme a Figura 4.15.

D3-Dificuldade Aumento Carga com a COSERN para Aumento de Capacidade do Hotel?

y = 28 * 1 * normal (x; 3,535714; 2,28493)

Aum.de Carga (0=SO, 1-2=Nenh; 3-4=Peq; 5-6 Mais/Menos 7-8=Grand 9-10=MGrande)
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Figura 4.15– Necessidade de aumento de carga de energia da COSERN (2005)

Na avaliação dos empresários no que diz respeito à dificuldade relacionado a custos de

energia do hotel, (D4), para aquisição com a concessionária, 65,5% considera que existem

grandes dificuldades. Esta pequena assimetria a esquerda pode ser justificada pelos

empresários, pois os mesmos relataram que é o segundo maior custo do hotel, perdendo

apenas para o pagamento dos funcionários, conforme a Figura 4.16.

D4-Dificuldade Relacionada a Custos do Hotel para aquisição de energia da COSERN

y = 29 * 1 * normal (x; 6,827586; 2,450495)

Cobrir Custos (0=SO, 1-2=Nenh; 3-4=Peq; 5-6 Mais/Menos 7-8=Grand 9-10=MGrande)
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Figura 4.16– Dificuldade de cobrir os custos com aquisição de energia da COSERN
(2005)
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4.2.4 Fatores de Decisão: Aspectos Envolvidos

Na quarta parte da pesquisa, a escala Likert foi alterada (de 0 a 5) e dividida em dois

aspectos; o primeiro diz respeito a fatores de decisão, caso o hotel optasse pela adoção do

sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte de energia principal ou secundária,

foram avaliados os critérios que influenciariam a decisão dos empresários. O segundo aspecto

trata-se da estratégia de operação da empresa em investir nas áreas de marketing, infra-

estrutura ou soluções energéticas, caso o capital da mesma estivesse disponível para essas

aplicações, ou seja, aumentar a receita do hotel diminuindo os custos operacionais (água,

telefone e energia) mantendo o padrão da qualidade e confiabilidade, melhorando faturamento

com o retorno desse investimento. Foi montado um cenário, ao qual o empresário teria de

optar entre investir em outra área de ampliação do hotel ou aquisição de um sistema de micro-

cogeração a gás natural.

No primeiro aspecto, sobre o ponto de vista dos empresários, quase todos apresentam

uma pequena assimetria à esquerda, no intervalo de 3 a 5, com exceção da variável (F7),

porque tem uma assimetria a direita no intervalo de 1 a 3.

Quando perguntado se o custo da energia final, (F1), é um fator decisivo na aquisição

de um sistema de micro-cogeração a gás natural como fonte de energia principal, ou seja,

influenciaria na decisão e investir em uma solução energética para o hotel, 65,5% afirmaram

que era um fator decisivo, conforme a Figura 4.17.

F1-Fator Decisão-Custo da Energia Final Influencia Decisão p/a Adoção do equip?

y = 29 * 1 * normal (x; 4,344827; 1,14255)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.17– Critério de decisão do custo da energia final relativo ao investimento
na micro-cogeração (2005)
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Quanto ao custo do investimento inicial na aquisição desse equipamento, (F2), os

empresários afirmaram que influenciam na decisão, já que o preço é R$ 80.000,00 para

apenas geração de energia elétrica, R$ 100.000,00 na co-geração (energia elétrica e

climatização do ambiente) e R$ 120.000,00 para a tri-geração (produção de energia,

climatização do ambiente e aquecimento de água). Apenas 31% afirmaram que é fator

decisivo, considerando a possível parceria com a COSERN e a POTIGÁS diminuindo os

riscos na aquisição desse projeto, conforme a Figura 4.18.

F2-Fator de Decisão-Custo Invest.Inicial Influencia Decisão p/a Adoção do equip?

y = 29 * 1 * normal (x; 3,72414; 1,16179)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.18– Critério de decisão do custo do investimento inicial relativo ao
investimento na micro-cogeração (2005)

Na avaliação dos empresários no que diz respeito à confiabilidade no fornecimento de

energia, (F3), 55,2% é fator decisivo na adoção desse sistema, devido não ter interrupção no

fornecimento da energia fornecido pela concessionária, conforme a Figura 4.19.
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F3-Fat.Decisão-Confiabili.Fornec.energia-Influencia Decisão na adoção do equip?

y = 29 * 1 * normal (x; 4,310344; 0,967451)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.19– Critério de decisão da confiabilidade no fornecimento de energia
relativo ao investimento na micro-cogeração (2005)

Sobre a qualidade da energia, (F4), 58,6% consideram que é fator decisivo na adoção

desse sistema, conforme a Figura 4.20.

F4- Fat.Decisão-a qualidade da energia-Influencia a Decisão na adoção do equip?

y = 29 * 1 * normal (x; 4,37931; 0,941647)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.20– Critério de decisão da qualidade de energia relativo ao investimento
na micro-cogeração (2005)

Quanto à capacidade de crescimento do hotel, (F5), o cenário é parecido, porém 31,0%

afirmaram que influencia fortemente na decisão da adoção desse sistema, conforme a Figura

4.21.
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F5- Fat.Decisão-A qualidade Crescimento-Influencia a Decisão na adoção equip.?

y = 29 * 1 * normal (x; 3,62069; 1,20753)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.21– Critério de decisão da capacidade de crescimento relativo ao
investimento na micro-cogeração (2005)

Na avaliação dos empresários o tempo de retorno do investimento, (F6), 57,1%

consideraram que é fator decisivo para da adoção desse sistema, já que somente após (2) anos

e (6) meses recuperará todo o capital empregado nesse equipamento, conforme a Figura 4.22.

F6-Fat.Decisão-Prazo de Retorno do Invest.-Influencia Decisão na adoção equip?

y = 28 * 1 * normal (x; 4,10714; 1,257254)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.22– Critério do prazo de retorno do investimento na adoção do sistema de
micro-cogeração (2005)

Sobre o ponto de vista dos empresários, no que diz respeito ao aumento da

complexidade na rotina do hotel (F7), 37,9% afirmaram que não influencia na decisão da

adoção desse sistema, porque o funcionário, ou colaborador na prestação de serviço, que é

responsável pela manutenção, assumirá a responsabilidade de antes de ligá-lo e tomará alguns
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cuidados, obedecendo aos procedimentos, por exemplo, verificar o nível de água do radiador

e de óleo do motor, conforme a Figura 4.23.

F7-Fat.Decisão-Aum.da Compexidade na Rotina do Hotel-Influencia na adoção equip

y = 29 * 1 * normal (x; 2,51724; 1,54967)

0=SO, 1=N.Influ, 2=Influ.Pouco, 3=Influ.Decisão, 4=Influ.Forte, 5=É Fator Deciso
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Figura 4.23– Critério do aumento na complexidade da rotina do hotel na adoção do
sistema de micro-cogeração (2005)

4.2.5 Fatores de Decisão: Opções de Investimentos

Na pesquisa foi considerado que o hotel de categoria 3 (três) estrelas tivesse que optar:

investir em outra área de ampliação/construção do hotel, Alternativa A ou adoção pelo

sistema de micro-cogeração a gás natural, Alternativa (B). Ver Anexo-C.

Na opinião dos empresários, dos 17 (dezessete) itens perguntados, 5 (cinco) tiveram

maior freqüência na Alternativa (A), pois, a maioria dos empresários investiriam, em ordem

decrescente, mais em: reforma geral na ambientação do hotel, (A13); aumento do número de

Unidades Habitacionais (A1); colocar novas mobílias em todos os quartos, (A14); sala de

reunião para executivos, (A8); e sala de informática para executivos, (A7); do que na adoção

do sistema de micro-cogeração a gás natural.

Quanto à posição dos empresários, dos 12 (doze) itens restantes tiveram maior

freqüência na Alternativa (B), pois, a maioria dos empresários investiriam, em ordem

decrescente em um sistema de micro-cogeração a gás natural do que: comprar um gerador a

diesel, (A10); construção de lojas de roupas para os clientes, (A15); aquisição de um carro de

luxo, (A17); loja de artesanatos regionais, (A6); salão de eventos, (A5); investir em outros



61

negócios, (A11); construção de uma livraria (book shopping), (A16); construção de: mini-

parque aquático, (A2); sauna para os hóspedes, (A3); sala de ginástica, (A4); substituição de

equipamentos existentes no hotel por outros que consumam menos energia, (A12); aquisição

de um veículo para translado dos hóspedes, (A9). Conforme a Figura 4-24.

Figura 4.24– Avaliação comparativa: Ampliar em áreas do hotel X micro-
cogeração (2005)

4.2.6 Análise do custo de energia

A quinta parte da análise de custo de energia é dividida em três aspectos; o primeiro

aspecto diz respeito aos custos com a aquisição de energia elétrica se é crítico em relação a

outros custos operacionais da empresa, retornou a usar a escala Likert foi alterada (de 0 a 10).

No segundo aspecto é feita uma análise da distribuição do consumo energético do hotel

(demanda contratada com a COSERN, consumo mensal em kWh/mês e gasto mensal com a

energia elétrica em R$/mês). No terceiro aspecto é feita uma comparação, em termos

percentuais, dos custos da energia elétrica em relação a outros custos operacionais (pessoal,

materiais, serviços, água, telefone) e também o quanto representam o valor da conta de

energia, em termos percentuais, em comparação com a aquisição de um sistema de micro-

cogeração.
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No primeiro aspecto, quando perguntado, (P39), se o custo da energia elétrica é crítico

em relação a outros custos operacionais, a maior parte dos empresários, 82,7%, responderam

que sempre ou quase sempre é crítico, essa pequena assimetria a esquerda pode ser

justificado, pelos empresários, sendo o segundo maior custo do hotel, ficando após as

despesas da folha de pagamento dos funcionários, conforme a Figura 4.25.

.

P39-Análise Custo da Energia (Energia elétrica X Custos Operacionais) é crítico?

y = 29 * 1 * normal (x; 7,965517; 2,112594)

0=SO, 1-2=Nunca, 3-4=Quase Nun, 5-6=Talvez sim/não, 7-8=Quase Sempre; 9-10Sempre
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Figura 4.25– Nível de comparação entre o custo da energia X custos operacionais
(2005)

No segundo aspecto, quando perguntado aos empresários, (P44), qual a demanda

contratada com a concessionária em kW (pela resolução da ANEEL somente a partir de 30

kW, pode-se contratar com a concessionária), para ter uma visão geral foi feito um

levantamento de carga do hotel e feito uma simulação supondo que todos os hotéis tivessem

um contrato de demanda contratada. 37,9% ficaria entre 20 a 30kW, ao qual o equipamento

de micro-cogeração a gás natural atenderia a maior parte, pois o mesmo tem a capacidade de

geração de 35kW, atendendo 100% a carga elétrica desse setor. A média foi de 32,06; e o

desvio padrão 17,59; conforme a Figura 4.26.
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P44 - Demanda Contratada com a COSERN (obrigatório > 30 kW para hotéis)

y = 29 * 10 * normal (x; 32,06896; 17,59653)

Simulação "SE TODOS" os Hotéis tivessem uma demanda Contratada com a COSERN
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Figura 4.26– Valor da Demanda Contratada dos hotéis com a COSERN (2005)

Para calcular o consumo mensal em kW/mês dos hotéis, (P45), é necessário saber o

gasto mensal com energia elétrica R$/mês e depois dividir por 0,38 R$/kWh. A média foi de

13.448,27, conforme a Figura 4.27.

P45 - Consumo Mensal em kWh/mês - (Gasto Mensal R$/Mês dividido por R$ 0,38)

y = 29 * 5000 * normal (x; 13448,27; 10466,2)
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Figura 4.27– Valor do consumo mensal em kW/mês dos hotéis (2005)

A fatura mensal que os hotéis pagam com a energia fornecida pela concessionária

R$/mês, (P46), são valores que segundo alguns empresários é o segundo ponto crítico das
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despesas dos hotéis, perdendo apenas para os custos da folha de pagamento dos funcionários.

A média foi de 5.586,20, conforme a Figura 4.28.

P46 - Gasto Mensal dos Hotéis com energia elétrica R$/Mês

y = 29 * 2000 * normal (x; 5586,207; 4322,013)
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Figura 4.28– Valor do consumo mensal em kW/mês dos hotéis (2005)

O terceiro aspecto dessa quinta parte, fazendo uma análise comparativa, (P40), entre

os custos da energia elétrica em relação a outros custos operacionais do hotel (pessoal,

matérias, serviços, água e telefone) tem-se valores, em termos percentuais, que são bastante

consideráveis pelos empresários. A média foi de 15,17; e o desvio padrão 7,31; conforme a

Figura 4.29.

P40- Análise Custo Energia (Quanto % Custo de energia X Custo Operacional?)

y = 29 * 5 * normal (x; 15,1724; 7,319587)
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Figura 4.29– Valor do consumo mensal em kW/mês dos hotéis (2005)
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A representação, em porcentagem, (P41), do custo da conta de energia em comparação

ao valor na aquisição de um equipamento de geração a gás natural (R$ 80.000,00), ou seja,

produção apenas de energia elétrica nos hotéis, 72,4% ficam na faixa de 1% a 8% do custo de

energia do hotel, pois essa pequena assimetria à direita é devido a maior partes dos hotéis

pagarem de R$ 1.000,00 a 5.000,00, mensalmente, de energia elétrica a COSERN. A média

foi de 6,89, e o desvio padrão 7,31; conforme a Figura 4.30.

P41- Análise (%) Custo Mensal de Energia X Custo do equip Geração (R$ 80 mil)

y = 29 * 2 * normal (x; 6,89655; 5,34753)
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Figura 4.30– Valor percentual custos de energia X equipamento de geração de
energia (2005)

O mesmo, em termos porcentagem, (P42), do custo da conta de energia em

comparação ao valor na aquisição de um equipamento de micro-cogeração a gás natural (R$

100.000,00), ou seja, produção de energia elétrica e climatização do ambiente para os hotéis.

89,5% correspondem de 1% a 8% do custo de energia do hotel. A média foi de 5,51; e o

desvio padrão 4,33; conforme a Figura 4.31.
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P42- Análise (%) Custo Mensal de Energia X Custo equip Co-geração (R$ 100 mil)

y = 29 * 1 * normal (x; 5,51724; 4,33936)
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Figura 4.31– Valor percentual custos de energia X equipamento de micro-
cogeração (elétrica e frio) de energia (2005)

Por fim o valor, em termos porcentagem, (P43), do custo da conta de energia em

comparação ao valor na aquisição de um equipamento de micro-cogeração a gás natural (R$

120.000,00), ou seja, produção de energia elétrica e climatização do ambiente e aquecimento

da água para os hotéis. 93% correspondem de 1% a 8% do custo de energia elétrica do hotel.

A média foi de 4,37; e o desvio padrão 3,63; conforme a Figura 4.32.

P43- Análise (%) Custo Mensal de Energia X Custo equip Co-geração (R$ 120 mil)

y = 29 * 1 * normal (x; 4,37931; 3,63921)
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Figura 4.32– Valor percentual custos de energia X equipamento de micro-
cogeração (elétrico, frio e calor) de energia (2005)
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Esta parte da pesquisa está relacionada ao aspecto foram quantificado o número de

quartos de cada hotel com o seu levantamento de carga térmica e qual o sistema de

climatização utilizada por eles. E por fim, o terceiro aspecto, também, foi verificado, a

possível utilização da água quente, perguntando se o mesmo possui ou não lavanderia própria,

porém não foi feito o levantamento de carga térmica do hotel.

No quarto aspecto, na distribuição dos quartos dos hotéis, (P50), a maior parte

compreende entre 20 e 30 Unidade Habitacional (UH) A média foi de 47; o desvio padrão

26,55 e valor modal igual a 46, conforme a Figura 4.33.

P50 - Perfil do Hotel - Qual o Nº de Quartos do Hotel?

y = 29 * 10 * normal (x; 47; 26,55587)
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Figura 4.33– Número de quartos do hotel (2005)

No último aspecto, no levantamento de carga térmica dos hotéis, (P51), quando

perguntado qual era o sistema de climatização a maioria, 93,1% dos hotéis é através de ar

condicionado convencional.

Sobre o levantamento do hotel com relação à demanda térmica se possui lavanderia

instalada no mesmo hotel (P52), 55,2% não possui essa opção para os hospedes, sendo

terceirizado esse serviço.

Quando perguntado para os empresários se a área climatizada do hotel tem um custo

expressivo na conta de energia (P53), 79,3% afirmaram que sim, sendo bastante expressivo

nos custos com a concessionária.



68

Por fim no que diz respeito a quantificação do tamanho da demanda térmica (TR’s)

dos quartos climatizados, (P54). Quando perguntado para os empresários se a área

climatizada do hotel tem um custo expressivo na conta de energia (P53), 41,4% compreendem

entre 10 a 20 TR’s. Existe limitação do sistema de micro-cogeração a gás natural, pois o

equipamento tem a capacidade de climatizar apenas de 7 TR’s e a média foi de 31,44 TR´s; e

o desvio padrão 18,66; conforme a Figura 4.34.

P54- Perfil do Hotel - Qual a quantidade de Demanda Térmica (TR's) dos quartos?

y = 29 * 10 * normal (x; 31,44827; 18,6616)

Quantidade de TR's (1 Tonelada de Refrigeração = 12.000 BTU's)

N
º

D
E

H
O

T
E

IS

3,4%

41,4%

13,8%

10,3% 10,3%

13,8%

3,4% 3,4%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

<= 10 (10;20] (20;30] (30;40] (40;50] (50;60] (60;70] (70;80] > 80

Figura 4.34– Tamanho da área refrigerada dos quartos do Hotel (2005)

4.3 Conclusão

A pesquisa teve os aspectos na metodologia aplicada, quantitativa, descritiva e com

levantamento censitário de opinião, que retrataram situações de mercado a partir de dados

obtidos diretamente dos empresários do setor hoteleiro, com o objetivo de descobrir as

tendências de natureza aplicada, ou seja, foi utilizada quando se conhece o perfil do universo

e os objetivos específicos do problema. Um questionário para a coleta de informações foi

estruturado e os resultados foram extrapolados para o tamanho do universo, onde todos os

componentes tiveram a chance de participar desse levantamento censitário.

Os resultados apresentados demonstraram que 41,3% dos entrevistados relatam que

existe uma intensa competitividade entre os hotéis do setor turístico devido ao crescente

número de diferentes meios de hospedagem na cidade de Natal-RN.
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Quanto à opinião dos empresários no que diz respeito à energia poderá tornar um

ponto crítico para o desenvolvimento do hotel, 42,9% são pessimista e consideram que hoje já

é crítico, em comparação com os 21,4% que são otimistas e afirmam que somente em 10

anos, (10a); 7,1% em 5 anos (5a); 28,% em 2 anos (2a), comprometerá para o crescimento

Dos quatros cenários apresentados para os entrevistados 21,4% consideraram viáveis o

primeiro (hotel investindo sozinho); 39,2% o segundo (hotel investindo em parceria com a

POTIGÁS); 34,5% o terceiro (hotel investindo em parceria com POTIGÁS e COSERN) e

65,5% o quarto cenário (hotel investindo em parceria com outros hotéis. POTIGÁS e

COSERN). Porém quando perguntou se o seu hotel investiria nesse projeto: 32,1%

responderam provavelmente sim para o cenário I; 34,5% o cenário II; 48,2% o terceiro; e

51,7% o cenário IV.

Com relação as possíveis dificuldades atuais que os hotéis possam enfrentar com a

energia, os que consideram grande: 28,6% apresentam defeitos devido a qualidade de energia,

27,5% queda no fornecimento de energia, 7,2% aumento de carga de energia, e 65,5%

apresentaram dificuldades em cobrir os custos com a aquisição de energia elétrica pela

COSERN.

Sobre os fatores de decisão dos aspectos envolvidos, na adoção de um sistema de

micro-cogeração, os empresários que consideram que é fator decisivo: 65,5% sobre o custo de

energia final, 31,0% custos de investimento inicial, 55,2% confiabilidade no fornecimento de

energia, 58,6% qualidade da energia, 27,6% capacidade de crescimento e 57,1% prazo de

retorno do investimento. O cenário é diferente no que diz respeito ao aumento da

complexidade na rotina do hotel, pois os mesmos informaram que 37,9% não influenciam na

decisão.

Na opinião dos empresários, dos 17 (dezessete) itens perguntados, 5 (cinco)

prefeririam investir em outros fins do hotel e os 12 (doze) itens restantes, provavelmente

investiriam em um sistema de micro-cogeração a gás natural.

41,3% consideraram o custo de energia crítico em relação aos custos operacionais e

foi feito uma simulação com relação a demanda contratada com a COSERN, porque é

necessário ser superior a 30 kW e 37,9% dos hotéis teriam entre 20 a 30 kW; 41,4% tem gasto

de energia elétrica entre R$ 2.000,00 a 4.000,00 e a média do consumo mensal em kW/mês

foi de 13.448,27
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Portanto, ao avaliar os investimentos, os empresários do setor turístico de Natal,

geralmente optam certamente investiriam em atividades fins e que possam gerar receita para o

hotel. Com relação a adoção de um sistema de micro-cogeração é um investimento

relacionado a infra-estrutura de produção de energia independente, ser auto-produtor,

dependerá da construção do gasoduto próximo a rede hoteleira, pela POTIGÁS.
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Capítulo 5

Conclusões e Recomendações

Este capítulo apresenta uma síntese geral da Tese. Sua estrutura é composta de oito

seções: pesquisa bibliográfica, metodologia da pesquisa, principais resultados da pesquisa,

análise crítica do trabalho, limitações do trabalho, direções da pesquisa, recomendações para

trabalhos futuros e conclusões.

5.1 Pesquisa Bibliográfica

Neste capítulo foi mencionado o estado da arte do gás natural no modelo energético

brasileiro, mesmo com uma previsão de crescimento dessa fonte de solução energética, ainda

há barreiras e restrições para melhorar o cenário na segmentação de mercado e obter a

confiabilidade dos empresários no país, para esse crescimento em diversos setores.

Uma das soluções, economicamente viável, seria o sistema alternativo de energia,

através da geração distribuída, com o apoio das empresas parceiras nesse projeto, por

exemplo, COSERN e POTIGÁS, devido ao crescimento da população e o desenvolvimento

da infra-estrutura urbana ser uma das causas primordiais para uma alternativa de energia.

Porque o nível de complexidade das diversas funções urbanas, aliado ao crescimento

demográfico e à urbanização crescente, gera necessidades de uma solução energética no

Brasil.

A decisão de adoção do gás natural como decisão estratégica consiste num inter-

relacionamento entre marketing, estratégia de produção e segmentação do mercado como

solução energética para o setor turístico.

A quantidade de projetos de co-geração que utilizam o project finance é um incentivo

a essa prática pelos empresários interessados em implantar sistemas de co-geração, por



72

exemplo, os estudos de caso de Indiantown e da Faculdade de ULBRA. O principal ponto

para o sucesso do projeto é que haja interesses em comum por todos os participantes do

project finance e que com isso, os mesmos estejam comprometidos em fazer com que o

mesmo funcione.

A visão tradicional de análise de viabilidade técnica de projetos com a utilização do

gás natural para soluções energética, poderá ser aplicada para os hotéis do estudo.

Para atingir esse novo cenário de pequeno e médio consumidores, hotéis turísticos de

categoria (3) três estrelas, e devido o nível de concorrência nesse mercado ser considerado,

este trabalho pretende atuar nesse mercado alvo, com a implantação e operação através do

sistema de micro-cogeração de potência máxima de 35kW/55KVA, utilizado o project

finance para captação de recursos e diminuir os riscos nesse investimento, proporcionando

uma diferença competitiva dentro do mercado, devido a qualidade, confiabilidade, segurança

de operação e de fácil manutenção desse equipamento.

5.2 Metodologia da Pesquisa

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa aplicada, quantitativa,

descritiva e levantamento censitário da pesquisa de opinião, fundamentada no título e objetivo

do trabalho, realizada com hotéis (3) três estrelas, do setor turístico de Natal-RN no período

de 26 de agosto a 14 de setembro de 2005.

O Tamanho do Universo foi realizado em função da população-alvo, onde se

determinou o levantamento censitário que, foi composta por todos os (29) vinte e nove

empresários de hotéis, categoria (3) três estrelas, do setor turístico de Natal-RN, respondentes

a questões fechadas que compuseram o instrumento utilizado na pesquisa de campo: um

formulário baseado no Modelo, proposto por Xavier (2005).

O formulário foi aplicado aos empresários/gerentes dos hotéis do Bairro de Ponta

Negra (Hotel Costa do Atlântico, Ingá Praia Hotel, Hotel Rosa Náutica, Natal Dunas Hotel,

Beach Hotel Morro do Careca, Hotel Alimar, Pizzato Praia Hotel, Bello Mares Hotel, Corais

de Ponta Negra Hotel, Hotel Ponta Negra, Hotel Recanto da Costeira, Hotel Belo Horizonte,

Divi-divi Praia Hotel, Chalet Suisse Apart Hotel, Cabana Apart Hotel, Natal Panorama Hotel,

Hotel o Tempo e o Vento, Hotel Olímpio, Enseada Praia Hotel, Areia de Ouro Suíte Hotel,

Hotel Dunas Parque); Bairro do Alecrim (Hotel Buriti); Bairro de Tirol (Arituba Park Hotel);
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Praia dos Artistas (Residence Praia Hotel, Hotel Porto Mirim, Hotel Marina Badaue); Bairro

de Capim Macio (Águamarinhaflat Hotel); Praia do Meio (Hotel Yak Plaza) e Praia da

Redinha (Hotel Atlântico Norte)

As técnicas estatísticas empregadas na fase inicial deste trabalho foram descritivas,

quando se estudou o perfil sócio-demográfico dos pesquisados, objetivando analisar a inter-

relação entre a utilização do project finance na capacitação de recursos para os hotéis na

adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural.

Os métodos utilizados na pesquisa foram considerados satisfatórios, tendo-se tomado

todos os cuidados necessários desde a elaboração do instrumento de pesquisa, sua aplicação,

sem a interferência do pesquisador, até a análise dos dados e interpretação dos resultados.

5.3 Principais Resultados da Pesquisa

A pesquisa foi realizada com 29 (vinte e nove) empresários/gerentes de hotéis (3) três

estrelas, do setor turístico da cidade de Natal-RN. De acordo com o sexo, foi observada, que o

masculino teve uma maior presença, em torno de 75,9%, ficando o feminino com 24,1%. As

faixas etárias que apresentam maiores freqüências foram a de idade entre 30 e 40 anos e

superior a quarenta anos, com 24,1% e 37,5% respectivamente. Foi também observado quanto

aos acionistas majoritários do hotel que possuem outros negócios com 69% afirmam que sim.

O modelo proposto para pesquisa de campo por Xavier (2005) foi adequado para

analisar os fatores de decisão na adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural

utilizando para capitação de recurso o project finance.

Analisando-se os relacionamentos dos fatores na tomada de decisão pela adoção de

um sistema de micro-cogeração a gás natural, 21,4% consideraram viável o Cenário I; 39,2%

o Cenário II; 34,5% o Cenário III e 65,5% o Cenário IV. Foi identificada que a parceria com

outras empresas utilizando o project finance como variável que mais influencia o empresário

desse setor pela aquisição de um sistema de solução energética para os hotéis.

5.4 Análise Crítica do Trabalho

Neste trabalho entende-se as dificuldades de soluções energética para os hotéis 3 (três)

estrelas, do setor turístico, na adoção de um sistema de micro-cogeração a gás natural para
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atender aos requisitos de produção de energia elétrica, climatização do ambiente e

aquecimento de água.

A partir do perfil do empresário dos hotéis e do conhecimento dele sobre gás natural,

recomenda-se que as entidades que detêm a tecnologia do gás natural no Estado do Rio

Grande do Norte desenvolvam seminários voltados exclusivamente à informação dos

empresários do setor de energia, a fim de que possam conhecer mais detalhadamente as

vantagens tecnológicas, econômicas e principalmente uso adequado do gás natural para a

micro-cogeração de energia.

As divulgações de informações relacionadas ao gás natural poderão ser importantes

para a conscientização dos empresários dos hotéis na adoção do projeto.

Não apenas as empresas ligadas ao petróleo e gás devem receber as observações deste

trabalho no que diz respeito à fonte auxiliar de suas ações, mas também os gerentes dos

hotéis, os quais relevaram uma visão ainda um pouco limitada de como a energia é elemento

presente nas condições estratégicas e também a Concessionária de energia local, a COSERN,

ao qual deve começar a se conscientizar com a possível parceria do uso do gás natural como

fonte de energia alternativa, para solucionar os problemas urbanos.

Portanto, este trabalho atingiu o objetivo pretendido na dimensão de conscientização

dos empresários, do setor turístico, na busca de soluções energéticas com eficaz para o

desenvolvimento dos hotéis.

5.5 Limitações do Trabalho

Embora tenham sido alcançados os objetivos traçados inicialmente, o presente

trabalho não apresenta todos os aspectos importantes à implantação do gás natural no setor de

micro-cogeração. A quantidade de referências das informações sobre experiências anteriores

de gás natural no setor de micro-cogeração, em outros países, contribuíram na quantidade de

citações internacionais, relacionadas a essas experiências.

O desenvolvimento da pesquisa procurou abranger os principais aspectos relacionados

ao gás natural e ao setor de micro-cogeração. Embora tenha sido realizada durante 24 meses,

o presente trabalho apresenta algumas limitações.
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A pesquisa sugere o gás natural como uma opção de energia a ser utilizada nesse setor

hoteleiro, mas não adentra em aspectos mecânicos, químicos e tecnológicos relativos a gás

natural.

Uma alternativa de tecnologia que privilegie o meio elétrico envolve o interesse de

toda a sociedade. Por necessidade de redução do escopo do trabalho, não foram verificadas as

perspectivas do governo e da população em relação ao gás natural para o setor energético de

Natal. Somente a classe empresarial, dos hotéis de categoria (3) três estrelas, diretamente

envolvida com o sistema de energia, foi estudada.

As limitações citadas acima não ofuscam a importância do estudo realizado, uma vez

que ele aponta melhorias a serem implementadas pelos gestores dos hotéis e retrata a atual

situação na opinião dos empresários pesquisados.

5.6 Direções da Pesquisa

A necessidade de se realizarem novos trabalhos, tomando como princípio às

limitações citadas neste, além de outras possibilidades como:

• Aplicar a mesma pesquisa com outras classes de empresários de pousadas,

restaurantes, posto de combustíveis e shopping de pequeno porte;

• Desenvolvimento de novas pesquisas com o mesmo modelo em outros segmentos de

mercado;

• Ajustar o modelo ao mercado nacional, buscando incluir ou retirar novos construtos,

de acordo com o avanço dos estudos e pesquisas no país;

• Conhecer, em detalhes, os fatores que influenciam a percepção da adoção de um

sistema de micro-cogeração para outros setores da cidade do Natal;

• Progredir nos estudos pertinente a utilização do gás natural como solução energética,

objetivando analisar, em mais detalhes, os fatores que influenciam o processo de de

adoção desse sistema com a utilização do project finance para capacitação de recursos;

5.7 Recomendações para Trabalhos Futuros

Recomenda-se, qualquer pesquisa que possa fornecer dados técnicos à implantação do

gás natural nos setor energético consistiria numa outra importante contribuição.
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Pesquisar o perfil do usuário de energia e ainda das autoridades envolvidas nesse

serviço implicaria num tema bastante relevante e de fundamental colaboração.

Pesquisas futuras decorrentes deste trabalho podem incluir, sobretudo a aplicação da

abordagem aqui adotada em outros setores.

Nesse contexto, alguns temas específicos deverão ser abordados, por exemplo:

• O gás natural como alternativa de energia para micro-cogeração para outros

setores;

• A relação custo/benefício do gás natural para as empresas;

• Os benefícios da utilização do gás natural para o meio elétrico;

• O que fazer para que os consumidores possam utilizar gás natural como fonte

principal;

• Desenvolver pesquisas focadas nos fatores que afetam a adoção de soluções

energéticas para outros setores na cidade do Natal e também a nível nacional.

Portanto é recomendado à POTIGÁS, COSERN, ABIH-RN, CTGÁS e Governo a

buscarem parcerias na expansão de clientes que possam utilizar o gás natural como fonte

principal em soluções energéticas;

5.8 Conclusões finais

O gás natural reúne uma série de características que o coloca como o combustível

provavelmente viável para este século na opinião da PETOBRAS. Por ter uma quantidade de

contaminantes muito pequena, não gerar fumaça cinzenta, não exigir tratamento dos gases

decorrentes da combustão e, principalmente por ter uma combustão mais limpa. Por isso o gás

natural se constitui uma excelente opção para o setor energético, a fim de proporcionar uma

fonte alternativa de energia para o sistema de micro-cogeração a gás natural.

Partindo desta constatação, o modelo utilizando o project finance como forma de

capitação de recursos em sistema de micro-cogeração para atender aos hotéis do setor

turístico, que estão localizados na cidade de Natal-RN. Além de ocasionar vantagens no que

diz respeito às questões técnicas, econômicas, ambientais e sociais para esse investimento,



77

dará a possibilidade para os hotéis terem uma solução energética na aquisição de um sistema

desse porte que é um aspecto bastante positivo para os empresários do setor.

As maiorias dos empresários do setor hoteleiras consideraram o serviço prestado pela

concessionária de energia elétrica do Estado satisfatório em relação à qualidade da energia e à

confiabilidade e os mesmos não encontraram barreiras em aumentar a carga requisitada à

concessionária. O sistema de micro-cogeração precisa se mostrar uma opção vantajosa em

termos econômicos e financeiros. Esta vantagem econômico-financeira precisa ser grande o

suficiente para se tornar atrativa em relação a outros investimentos que os empresários de

hotéis possam fazer em sua atividade fim.

Portanto, o foco deste trabalho foi enfatizar que o principal elemento de um projeto é a

decisão de sua adoção e ela é tomada pelo empresário;
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PAULO ROBERTO DA CÃMARA

Esta Pesquisa tem o objetivo de obter dados referentes à percepção de empresários/gerentes, sobre a possibilidade
da implantação de Sistema de Micro-cogeração a Gás Natural nos hotéis do setor turístico (3 estrelas – médio

porte) na cidade de Natal/RN. Seus resultados serão utilizados para uma Dissertação de Mestrado no PEP/UFRN e
não haverá qualquer referência não autorizada à empresa pesquisada. Um relatório executivo dos resultados totais

será encaminhado a cada empresa pesquisada.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

C1 - Como você avalia a competitividade entre
os hotéis de categoria 3 estrelas hoje em dia?
Extrema
mente

competiti
va

Muito
competitiva

competitiva Pouco
competitiva

Sem
competi

ção

Sem
opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Q2 - Na sua opinião, quando a energia se
tornará um ponto crítico para o
desenvolvimento dos hotéis de categoria 3
estrelas no Brasil?

Hoje Em 01
ano

Em 02
anos

Em 05
anos

Em 10 anos Nunca

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2 AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES POSSÍVEIS DE ACONTECER

CENÁRIO 1
Considere a seguinte situação que poderia
acontecer: um hotel de 3 estrelas investir
sozinho em um sistema de micro-cogeração a
gás natural para suprir sua demanda de energia
elétrica e de vapor. Ficando o hotel de 3 estrelas
responsável pelo investimento necessário para
a execução do projeto. A implantação do sistema
de micro-cogeração a gás natural ocasionou
novas atividades na rotina do hotel e requereu a
contratação e treinamento de pessoal para a
operação do sistema.

P1 - Como você avalia a viabilidade da
realização do projeto desta maneira?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

P2 - Seu hotel de categoria 3 estrelas investiria
em um projeto como configurado acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CENÁRIO 2
Considere a seguinte situação que poderia
acontecer: um hotel de 3 estrelas investe em
parceria com a POTIGÁS para a execução do
projeto, dividindo o investimento inicial.

P3 - Como você julga a viabilidade de uma
ação como esta nos hotéis de categoria 3
estrelas?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

P4 - Seu hotel de categoria 3 estrelas investiria
em um projeto como configurado acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Anexo A
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CENÁRIO 3
Considere a seguinte situação que poderia
acontecer: uma nova empresa é criada para o
financiamento do sistema de micro-cogeração a
gás natural, com o hotel de 3 estrelas, a
POTIGÁS, e a COSERN como patrocinadores do
projeto. O hotel assinaria um contrato de compra
de energia de longo prazo com a empresa criada,
a POTIGÁS assinaria um contrato de fornecimento
de gás natural e, a COSERN compraria a energia
que não fosse utilizada pelo hotel.

P5 - Como você julga a viabilidade de uma
ação como esta nos hotéis de 3 estrelas?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

P6 - Seu hotel de categoria 3 estrelas investiria
em um projeto como configurado acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CENÁRIO 4
Considere a seguinte situação que poderia
acontecer: uma nova empresa é criada para o
financiamento do sistema de micro-cogeração a
gás natural, com vários hotéis de 3 estrelas que
são proximamente localizados, a POTIGÁS, e a
COSERN como patrocinadores do sistema de
micro-cogeração. Os hotéis de 3 estrelas
assinariam um contrato de compra de energia de
longo prazo com a empresa criada, a POTIGÁS
assinaria um contrato de fornecimento de gás
natural e, a COSERN compraria a energia que não
fosse utilizada pelos hotéis de 3 estrelas.

P7 -Como você julga a viabilidade de uma ação
como esta nos hotéis de categoria 3 estrelas?
Totalmente

inviável
Inviável Pode ser

viável ou
não

Viável Totalmente
viável

Sem
Opinião

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

P8-Seu hotel de categoria 3 estrelas investiria
em um projeto como configurado acima?
Certamente

Sim
Provavel

mente
Sim

Talvez
Sim,

Talvez
Não

Provavel
mente
Não

Certamente
Não

Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 POSSÍVEIS DIFICULDADES ATUAIS COM ENERGIA
Considerando a realidade atual dos hotéis de categoria 3 estrelas, como você avalia cada um dos seguintes
itens em termos de GRAU DE DIFICULDADE, para os hotéis gerenciar a seu consumo de energia?

DIFICULDADES COM A QUALIDADE DA
ENERGIA

D1 - QUEBRA DE EQUIPAMENTOS: dificuldade
com os equipamentos que apresentam defeitos
devido à qualidade da energia fornecida pela
concessionária

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DIFICULDADES COM CONFIABILIDADE DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA

D2 - QUEDA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA: dificuldade com a falta de
fornecimento de energia

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DIFICULDADES COM A NECESSIDADE DE
AUMENTO DE CARGA

D3- AUMENTO DE CAPACIDADE: dificuldade
de se obter aumento da carga de energia
requisitada a concessionária quando da
necessidade de aumento da capacidade do
hotel de categoria 3 estrelas

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DIFICULDADES RELACIONADAS AO CUSTO

D4- CUSTO DE AQUISIÇÃO: dificuldade em
cobrir os custos com a aquisição de energia
elétrica da concessionária

Muito
grande

Grande Mais ou
Menos

Pequena Nenhuma Sem
Opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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4 FATORES DE DECISÃO: ASPECTOS ENVOLVIDOS E OPÇÕES DE INVESTIMENTO

4.1 Considerando que seu hotel de categoria 3 estrelas optasse pela ADOÇÃO do sistema de micro-cogeração
a gás natural como fonte de energia principal OU secundária, em que grau os critérios abaixo influenciariam
sua decisão?
Critérios de escolha É fator

decisivo
(5)

Influenciaria
fortemente a

decisão
(4)

Influenciaria a
decisão

(3)

Influenciaria
pouco na
decisão

(2)

Não
influenciaria na

decisão
(1)

Sem opinião
(0)

15 - Custo da energia final (F1)

16 - Custo do investimento inicial (F2)

17 - Confiabilidade no fornecimento de energia (F3)

18 - Qualidade da energia (F4)

19 - Capacidade de crescimento (F5)o

20- Prazo de retorno do investimento (F6)

21 - Aumento da complexidade na rotina do hotel (F7)

4.2 Considerando que seu hotel de categoria 3 estrelas tivesse que optar: Investir em outra área de
ampliação/contrução do hotel (Alternativa A), OU Adoção pelo sistema de micro-cogeração a gás natural
(Alternativa B), qual das alternativas você investiria?

Critérios de escolha
Alternativa (A)

Certamente a
alternativa A

(1)

Provavelmente
a alternativa A

(2)

Equivalente
(3)

Provavelmente
na cogeração a
gás natural – B

(4)

Certamente na
cogeração a

gás natural – B
(5)

Sem opinião
(0)

22 - Aumento no número de Unidade Habitacional
(quartos) (A1)

23 - Construir complexo de lazer (ex: mini parque
aquático) (A2)

24 - Ampliar/Construir sauna para os clientes (A3)

025 - Ampliar/Construir sala de ginástica para os
clientes (A4)

26 - Ampliar/Construir de um salão de eventos (A5)

27 - Ampliar/Construir loja de artesanatos regionais (A6)

28 - Construção de uma sala de informática para
executivos (A7)

29 - Ampliar/Construír sala de reuniões para executivos
(A8)

30 - Aquisição de veículos para o traslado dos hóspedes
(A9)

031 - Investir na aquisição de um gerador a diesel (A10)

32 - Investir em um outro tipo de negócios (ex: hotel
fazenda) (A11)

33 - Investir em equipamentos para reduzir o consumo
de energia (ex: substituir aparelhos de ar-condicionado
que consomem menos) (A12)
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34 - Fazer uma reforma geral na ambientação do hotel
(A13)

35 - Colocar novas mobílias em todos os quartos (A14)

36 - Ampliar/Construir loja de roupas para os clientes
(A15)

37 - Ampliar/Construir uma livraria (Book-shopping)
(A16)

38 - Aquisição de um carro, de luxo, importado de luxo
para o hotel (A17)

5 ANÁLISE DO CUSTO DE ENERGIA

39 - O custo com a aquisição de energia elétrica é crítico em relação a outros custos operacionais?
Sempre Quase

sempre
Talvez
Sim,

Talvez
Não

Quase
nunca

Nunca Sem opinião

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

40 - Qual a porcentagem do custo da energia em relação (comparação) ao custo operacional (pessoal,
materiais, serviços, água, telefone e etc)?

41 - Quanto representa, em porcentagem, o custo da conta de energia em comparação ao valor na aquisição de
um equipamento de geração a gás natural (R$ 80.000,000), ou seja, produção apenas de energia?

42 - Quanto representa, em porcentagem, o custo da conta de energia em comparação ao valor na aquisição de
um equipamento de co-geração a gás natural (R$ 100.000,000), ou seja, produção de energia e climatização do
ambiente?

43 - Quanto representa, em porcentagem, o custo da conta de energia em comparação ao valor na aquisição de
um equipamento de co-geração a gás natural (R$ 120.000,000), ou seja, produção de energia elétrica,
climatização do ambiente e aquecimento de água?

5.6 Distribuição do consumo energético do hotel
44 - Demanda contratada com a Concessionária KW___________

45 - Consumo mensal em KWh/mês_______________________

46 - Gasto Mensal com energia R$/mês_____________________

6 PERFIL DO HOTEL

47 - Categoria do hotel:
2 Estrela (1)

3 Estrela (2)
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48 - Perfil dos Clientes:
Cliente Executivo Nacional (1)

Cliente Executivo Estrangeiro (2)

Turismo de Lazer Familiar (3)

49 - Quem é o seu principal cliente?
Empresas nacionais (1)

Empresa Internacional (2)

Pessoas Físicas (3)

Todas as alternativas propostas (4)

50 - A Qual o número de quartos?

50A - Equipamentos disponíveis do quarto simples?
Ar Condicionado

Frigobar

Chuveiro elétrico

Fechadura da porta eletrônica
Televisão

Acesso a internet

Acesso a Canal de TV fechado

Telefone

Rádio relógio

Cofre

Banheira

Painel de Cabeceira

Outras

Se fornecer outros serviços de quarto, favor indicar quais:

51 - O Sistema de Refrigeração do Hotel é:
Através condicionador de ar convencional (2)

Através de central de refrigeração (1)

52 - Possui lavanderia instalada no hotel?
Sim (2)

Não (1)

53 - A área refrigerada do hotel tem um custo expressivo na conta de energia?
Sim (2)

Não (1)

54 - Se sim, indique qual é o tamanho da demanda térmica (TR’s) refrigerada:

50B - Equipamentos disponíveis do quarto de luxo?
Ar Condicionado

Frigobar

Chuveiro elétrico

Fechadura da porta eletrônica
Televisão

Acesso a internet

Acesso a Canal de TV fechado

Telefone

Rádio relógio

Cofre

Banheira

Painel de Cabeceira

Outras
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55 - Possui algum equipamento que consomem muita energia elétrica e precisa ficar ligada 24 h?
Sim (2)

Não (1)

55A - Se sim, indique qual é o equipamento:

PERFIL DO ENTREVISTADO

56 - Os acionistas majoritários do hotel possuem outros negócios afins? Como cervejaria, consultoria a
pequenas empresas, construtora, agencia de viagens, por exemplo.

Sim (2)

Não (1)

Se sim, indique quais:

57 - Sexo
Masculino (2)

Feminino (1)

58 - Faixa etária do entrevistado
Menos de 30 anos (1)

Entre 30 e 40 anos (2)

Mais que 40 anos (3)

Autorizo o uso das informações prestadas neste questionário:
[ ] inclusive com a referência à empresa
[ ] sem referência à empresa

Desejo obter cópia dos resultados da pesquisa:
[ ] via e-mail: _________________________@____________________________________
[ ] quero acessar um site para download do Relatório da Pesquisa e da respectiva Tese de
Mestrado

_______________________________________________________
Representante do Hotel
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Anexo B

Ordem variáveis Descrição das Variáveis
1 C1 01. Avaliação da competitividade entre os hotéis

2 Q1
02. Quando a energia tornará um ponto crítico para o desenvolvimento do
hotel

3 P1 03. Viabilidade do projeto para hotéis investindo sozinho
4 P2 04. Decisão do hotel de investir sozinho
5 P3 05. Viabilidade do projeto para hotéis investindo em parceria
6 P4 06. Decisão do hotel de investir em parceria
7 P5 07. Viabilidade do projeto para hotéis utilizando o project finance
8 P6 08. Decisão do hotel de investir utilizando o project finance

9 P7 09. Viabilidade do projeto para vários hotéis utilizando o project finance

10 P8
10. Decisão do hotel de investir utilizando o project finance com vários
hotéis

11 D1 11 Dificuldade com Quebra de equipamentos

12 D2 12 Dificuldade com Queda no fornecimento de energia
13 D3 13. Dificuldade com Aumento de demanda contratada com a concessionária
14 D4 14. Dificuldade de cobrir os custos de energia
15 F1 15. Custos da energia final
16 F2 16. Custos do investimento inicial
17 F3 17. Confiabilidade no fornecimento de energia
18 F4 18. Qualidade da energia
19 F5 19. Capacidade de crescimento
20 F6 20. Prazo de retorno do investimento
21 F7 21. Aumento da complexidade da rotina do hotel
22 A1 22. Aumento no Número de quartos X adoção de micro-cogeração
23 A2 23. Construir o complexo de lazer X adoção de micro-cogeração
24 A3 24. Construir sauna para hóspedes X adoção de micro-cogeração

25 A4 25. Construir sala de ginástica X adoção de micro-cogeração
26 A5 26. Construir um salão de eventos X adoção de micro-cogeração

27 A6 27. Construir lojas de artesanatos regionais X adoção de micro-cogeração

28 A7
28. Construir sala de informática para executivos X adoção de micro-
cogeração

29 A8 29. Construir sala de reunião para executivos X adoção de co-geração

30 A9
30. Aquisição de veículos para translado dos hóspedes X adoção de micro-
cogeração

31 A10
31. Investir na aquisição de um gerador a diesel X adoção de micro-
cogeração

32 A11 32. Investir em outro tipo de negócio X adoção de micro-cogeração

33 A12
33. Investir em equipamentos que consome menos energia X adoção de
micro-cogeração

34 A13
34. Fazer uma reforma geral na ambientação do hotel X adoção de micro-
cogeração

35 A14
35. Colocar novas mobílias em todos os quartos X adoção de micro-
cogeração

36 A15 36. Construir lojas de roupas para clientes X adoção de micro-cogeração

37 A16
37. Construir uma livraria X adoção de co-geração X adoção de micro-
cogeração

38 A17 38. Aquisição de um carro de luxo para o hotel
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39 C1 39. Quantificação do custo com a aquisição da energia
40 C2 40. Percentual do custo de energia em relação aos custos operacionais

41 C3
41. Percentual dos custos de energia em comparação ao equipamento
(energia)

42 C4
42. Percentual dos custos de energia em comparação ao equipamento
(energia, climatização)

43 C5
43. Percentual dos custos de energia em comparação ao equipamento
(energia, climatização, aquecimento de água)

44 L1 44. Demanda contratada com a concessionária (kW)
45 L2 45. Consumo mensal em kWh/mês
46 L3 46. Gasto mensal com energia R$/mês
47 H1 47. Categoria do Hotel
48 H2 48. Perfil dos clientes
49 H3 49. O principal cliente
50 H4 50. Número de quartos
51 H5 51. O sistema de refrigeração do hotel
52 H6 52. Existência de lavanderia no hotel
53 H7 53. Quantificada a área do hotel
54 H8 54. Tamanho da área quantificada
55 H9 55. Possuem equipamentos que ficam ligados 24 horas
56 G1 56. O acionista majoritário possui outros negócios
57 G2 57. Sexo do entrevistado
58 G3 58. Faixa etária do entrevistado



Anexo C
Fatores de decisão: opções de investimento

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 11 4 1 9 3Mais quartos

I x II -22 -4 0 9 6
-11

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total
Frequência (II) 3 4 0 17 3Comp lazer

I x II -6 -4 0 17 6
13

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 4 3 2 14 4Sauna

I x II -8 -3 0 14 8
11

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total
Frequência (II) 4 5 1 15 4Sala ginast

I x II -8 -5 0 15 8
10

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 7 5 3 10 14Salão eventos

I x II -14 -5 0 10 28
19

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total
Frequência (II) 1 4 2 16 5Loja artesan

I x II -2 -4 0 16 10
20

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 7 6 2 12 2Sala inform

I x II -14 -6 0 12 4
-4

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total
Frequência (II) 8 5 3 10 3sala reuniões

I x II -16 -5 0 10 6
-5

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 3 7 2 12 5veíc. Traslado

I x II -6 -7 0 12 10
9

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 0 2 1 19 6Disel

I x II 0 -2 0 19 12
29

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 1 5 2 16 5Outro negocio

I x II -2 -5 0 16 10
19

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 4 4 1 18 2Red energia

I x II -8 -4 0 18 4
10

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 13 6 3 7 0Reforma geral

I x II -26 -6 0 7 0
-25

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 9 6 3 7 4Mobilias

I x II -18 -6 0 7 8
-9

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 1 1 3 19 3Loja roupa

I x II -2 -1 0 19 6
22

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 1 2 2 19 2Livraria

I x II -2 -2 0 19 4
19

Escores (I) -2 -1 0 1 2 Escore Total

Frequência (II) 1 2 2 19 3Carro luxo

I x II -2 -2 0 19 6
21
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Anexo E

1 Aquisição de Dados do Sistema de Micro-cogeração a gás natural da

FOCKINK

1.1 Sistema Supervisório Elipse Scada (Supervision Control and Data Acquisition System)

Os Sistemas de Supervisão oferecem:

��Função de Supervisão: inclui todas as funções de monitoramento do

processo: sinóticos animados, gráficos de tendências de variáveis analógicas

e digitais, relatórios em vídeos e impressos;

��Função de Operação: atualmente os sistemas Elipse Scada substituíram com

vantagens as funções de mesa de controle. As funções de operação incluem:

ligar e desligar equipamentos e mudança de modo de operação de

equipamento.

1.2 Arquitetura do Sistema Supervisório Elipse Scada (Supervision Control and Data

Acquisition System) do sistema de Micro-co-geração a gás natural da FOCKINK

O sistema supervisório permitir o monitoramento, via cabo de comunicação de todas

as variáveis disponíveis do sistema de co-geração. O software supervisório usado para

elaboração das telas de interface, é Elipse Scada (Supervisory Control and Data Acquisition

System), as quais é elaborado de maneira a permitir de forma bastante amigável ao usuário um

melhor entendimento e acompanhamento do funcionamento do sistema de micro-cogeração a

gás natural.

O módulo de controle utiliza-se de um sistema dedicado de comando e controle micro-

processado, baseado em Controlador Lógico Programável. É utilizados o CLP, o MIP 24/24,

com as funções mínimas de controle, monitoramento e sinalização do sistema de micro-

cogeração a gás natural.

O Sistema Supervisório apresenta telas principais do sistema de micro-cogeração e

suas variáveis, as quais podemos destacar:
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��Módulo acionador: o motor em funcionamento, com variáveis de temperaturas,

velocidade, vazão e carga;

��Módulo de controle: indicar, em caso de falha, qual a condição que está

impedindo a operação do sistema de micro-cogeração a gás natural;

A Figura B-1 apresenta o detalhamento das Estações (1) um e (2) dois na arquitetura

do sistema supervisório.

Figura B-1

Descrição da Arquitetura do Sistema Supervisório

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

Na Estação (1) haverá o supervisório, conectado a rede interna da empresa e

comunicado com todos equipamentos (PLC’s, Conversores, etc).

Será desenvolvida uma rede dedicada apenas entre os dois computadores, Estação (1)

e Estação (2).

A Estação (1), estará conectada e com plenos acessos à rede interna. A Estação (2),

estará conectada a Internet, com o servidor web IIS instalado e com um firewall configurado

para bloquear todas as portas de conexão, exceto a porta configurada no Elipse web..

Na configuração de rede da Estação (1), deverá ser configurado para que apenas o IP

da Estação (2) possa acessar esta máquina. Na Estação (2), haverá outro supervisório

coletando os dados via conexão TCP/IP da estação (1) e servindo estes dados através do

Elipse Scada (Supervision Control and Data Acquisition System) via web para o ISS

disponibilizá-los na Internet.
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Dentre as principais vantagens na utilização do Sistema Supervisório destaca-se:

��Acesso mais rápido à Internet reduzindo o tempo de espera do cliente e

aumentando a produtividade e confiabilidade do equipamento;

��O acesso direto à Internet torna-se presente a cultura da Informação entre os

clientes;

��Item independente da rede local de telecomunicações.

1.3 Recursos do Sistema Supervisório Elipse Scada (Supervision Control and Data

Acquisition System) do Sistema de Micro-cogeração a gás natural da FOCKINK

O Supervisório Elipse Sacada (Supervisory Control and Data and Acquisition System)

foi fabricado pela Elipse Software. Esse Software possibilita a criação de telas com gráficos

para facilitar o monitoramento do sistema, de corrente, tensão, temperatura, pressão, vazão e

freqüência de forma que permita o seu monitoramento podendo ser analisado os históricos das

planilhas usando o Microsoft Excel com o histórico do motor e gerador. Pode-se observar na

figura B-2.

Figura B-2

Descrição da Arquitetura do Sistema Supervisório do Sistema de Micro-cogeração

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

1.4 Sistema Supervisório Scada e Aquisição de Dados

A execução desse item pode ser dividida em (02) dois sub-itens, os quais são:

��Instalação de Malha Física de Comunicação PC (Sala de Controle) e CLP do

Sistema de Co-geração de Pequena Potência;
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��Desenvolvimento e Programa de Telas de Supervisionamento do Sistema de

micro-cogeração de pequena potência usando o Software Elipse.

1.5 Malha Física de Comunicação do Sistema Supervisório Scada

Devido a distância entre o computador e o CLP MIP 24/24, utiliza-se o padrão RS-485

para a comunicação entre as mesmas, diminuindo assim a possibilidade de ruídos e possíveis

perdas de informações, fazendo-se em seguida uma conversão para o padrão RS-232, através

de um cabo padrão ETHERNET, categoria (5) cinco para o desenvolvimento e com

programação das telas e da aquisição de sistema supervisório.

1.6 Softwares a serem utilizados

��Banco de dados Microsoft Acess utilizado para armazenar as informações

captadas pelo CLP;

��Editor HTML e ASP, Software grátis Freeware programa utilizado para

armazenar as informações captadas pelo CLP.

1.7 Sistema Final sobre o ponto de vista do cliente

O sistema ficará com os seguintes aspectos:

��Com uma página inicial com um breve histórico do Projeto, definições, links,

características técnicas do micro-cogerador, simulações, o produto e a sua

aplicação, estudo de caso, fale conosco, atendimento via telefone ao

consumidor, instruções do uso do sistema e comparação da eficiência

energética e do consumo do micro-cogerador utilizando o gás natural em

comparação ao uso de energia fornecida pela concessionária.

1.8 Simulações

Nesta etapa, o cliente irá poder realizar simulações relativo à aquisição do sistema de

micro-cogeração a gás natural:

��Dado de Entrada Físico: Nome da Empresa, Representante, Contato;

��Dados Financeiros de Entrada: Quantidade de anos que deseja o investimento

(N), Taxa Mínima Aceitável (TMA), Consumo de Energia Elétrica Mensal
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(CEEM), Tipo de Produto a produzir: Energia Elétrica, Frio, Quente ou os três

tipos;

��Dados Financeiros de Saída Variável: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor

Presente Líquido (VPL), Tempo de Retorno (TR), Economia Mensal Gerada;

��Dados Financeiros de Saída Fixa: Temperatura da água quente, temperatura de

Frio, Consumo de Gás Natural, Energia Elétrica Gerada.

1.9 Estudo de Caso:

Nessa etapa será mostrado ao cliente um estudo de caso de sucesso do Sistema de

Micro-cogeração a gás natural da FOCKINK, instalado no CTGÁS, em Natal-RN, Brasil.
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Anexo F

1 Descrição Operacional do Sistema de Micro-cogeração da FOCKINK

O sistema é plug-and-play sendo composto por (3) três modos de operação diferentes,

os quais são denominados de Modo de Emergência (Autônomo), Modo de Testes (Stand-By)

e Modo de Base de Carga (Paralelismo com a Rede da Concessionária local), sendo que cada

um tem suas particularidades de utilização.

Antes de selecionar qualquer modo de operação, deve-se verificar a pressão de linha

do gás natural. Esta pressão deve estar entre 1,7 a 2,0 bar.

Verificar se a válvula do Módulo Armazenador de cilindros está aberta, pois na falta

do gás natural da linha, o sistema faz a comutação automática e suprindo o motor com o gás

natural armazenado nos cilindros.

Verificar o nível de água do radiador (normalmente completa-se esse nível com 2 litros

de água, em funcionamento de 10 horas por dia) e óleo do motor (a cada 600 horas

trabalhadas é substituído por completo o óleo), antes da dar a partida no motor.

1.1 Modo de Emergência (Autônomo)

Neste Modo de Emergência (Autônomo) o sistema monitora a tensão da Rede,

mantendo o gerador desligado, enquanto a Rede estiver presente e, em caso de falta de

energia, o gerador entra em operação enquanto a Rede estiver ausente..

1.2 Modo de Teste (Stand-By)

Neste Modo de Teste (Stand-By) o gerador parte sob comando manual, atendendo

apenas o sistema térmico (bombas e compressor). O sistema não fornece energia elétrica. A

Rede elétrica está alimentando toda a carga elétrica e o motor fica funcionando com a

finalidade de acionar o compressor, para este comprimir o gás refrigerante “R 134 A”, que irá

trocar calor com a água dos fan-coils.
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1.3 Modo de Base de Carga (Paralelismo)

Neste Modo de Base de Carga (Paralelismo) o grupo gerador entra em funcionamento,

sincroniza-se com a Rede e entra em paralelo com a mesma.
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Anexo G

1. Módulo Acionador

1.1 Motor

“Os motores de combustão interna pode operar em ciclo de dois tempos, o primeiro

tempo compreende a admissão da mistura e a compressão, e no segundo tempo ocorre à

combustão, a expansão e o escape”, (BALESTIERI, 2002).

A empresa FOCKINK juntamente com a DCBR – DaimlerChryster do Brasil e a

Mercedes Bens passam a oferecer ao mercado o primeiro motor estacionário movido a gás

natural a baixa pressão objetivando a geração de energia elétrica. Este motor OM 366 G

industrial é utilizado como propulsor do grupo gerador. O motor pode ser utilizado como co-

geração de energia, ou seja, o reaproveitamento da energia dos gases de escape para

aquecimento da água de calefação ou caldeira, contribuindo para reduzir os custos com

energia do estabelecimento, tais como hotéis ou hospitais (Murano, 2004).

Os componentes utilizados no desenvolvimento do motor foram fornecidos pela Fca

Woodward, e foram especialmente projetados e modificados para operar com gás a baixa

pressão e na versão industrial. Até o momento não tem uma legislação especifica no Brasil

com relação as emissões gasosas nos motores industriais. (Murano, 2004)

Com isso o sistema de micro-cogeração a gás natural é constituído de um motor, diesel

derivado, Mercedes Benz 0M 366 G, movido a gás natural, conforme a Figura 2-13.

Os benefícios técnicos podem-se destacar:

��Baixo consumo de óleo no motor e combustível;

��Relativo baixo custo e alta confiabilidade (MTBF mínimo de 6000 h);

��Adequado para utilização com gás natural (através ou não de conversão);

��Utilização de gás natural em alta e baixa pressão de entrada;

��Assistência técnica e manutenção simples.
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Figura 2-15

Descrição do Motor OM 366-G.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

1.1.1 Característica Técnica do Motor

��Marca: Mercedes Bens OM366-G Industrial Grupo Gerador movido a gás

natural;

��Tipo: OTTO, aspirado, (6) seis cilindros em linhas de quatro tempos com

ignição eletrônica;

��Peso: 530 kg;

��Cilindradas: 5985 cm3;

��Potência líquida máxima a 1800 rpm: 65 kW;

��Torque líquido máximo: 375 Nm;

��Consumo aproximado: 18 m3/h;

��Nível de ruído a (1) um metro de distância: 85 db(A);

��Ordem de ignição: 1-5-3-6-2-4;

��Arrefecimento: água.
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1.2 Gerador

“O gerador é responsável pela transformação de energia mecânica em energia elétrica.

Na maioria dos casos o gerador e a máquina motora são fornecidos como uma unidade

integrada. Para que o mesmo funcione de forma correta, a rotação que impulsiona o eixo do

gerador deve ter sua rotação estável”, (SANTO, 1997).

O Módulo Acionador fornecerá energia mecânica para o Módulo Gerador, o qual é

capaz de atendera previsão de demanda de potência média local de instalação do sistema de

co-geração de pequena potência, estimada em 35kW/50kVA. Pode-se observar na figura 2-16

a descrição do gerador desse sistema.

Figura 2-16

Descrição do Gerador KOALBACH.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

1.2.1 Característica Técnica do Gerador

��Marca: KOALBACH;

��Modelo: Linha BEI;

��Peso: 330 kg;

��Potência Aparente: 50 kVA;

��Número de pólos: 4;

��Freqüência: 60 Hz;

��Tensão: 220/127FN/380-440 V;

��Rendimento: 83%;
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��Fator de Potência: 0.8.

2. Módulo de Refrigeração

“O ciclo de refrigeração por compressão mecânica está baseado na transformação

líquida/gás de um fluído refrigerante, a partir da injeção de trabalho mecânico por meio de um

compressor”, (BALESTIERI, 2002).

O Módulo Acionador fornecerá energia mecânica para o Módulo de Refrigeração, este

último é composto por compressor, condensador, válvulas de expansão, evaporador, bombas e

fan-coils, que deverá ser capaz de atendera previsão de carga térmica de refrigeração do local

de instalação do protótipo estimada em 7 TR (Tonelada de Refrigeração), através de

compressão, expansão direta. Com sistema tipo “Split”, com baixo nível de ruído e com baixa

geração de transientes mecânicos na entrada e saída do Módulo de Refrigeração. Pode-se

observar na figura 2-17 este módulo do sistema de micro-cogeração a gás natural.

Figura 2-17

Descrição do Módulo de Refrigeração.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.1 Compressor

É a parte principal do sistema de refrigeração, pois o mesmo fornece o trabalho

necessário para manter em funcionamento o ciclo. O compressor succiona e “comprime” o
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gás refrigerante “R 134 A”, provocando ao mesmo um fluxo no circuito e as condições de

pressão necessárias para vaporizá-lo a temperatura ambiente, conforme a figura 2-18.

Figura 2-18

Descrição do Compressor.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.1.1 Característica Técnica do Compressor

��Marca: BITZER;

��Tipo: 4NFCY;

��Volume: 647 cm3;

��Linha descarga: 1.3/8”;

��Linha de sucção: 1.3/8”;

��Temperatura de evaporação: -5C;

��Temperatura de condensação: 45C;

��Tipo de acoplamento: Polia eletromagnética 75LA16;

��Range de rotação: 500-3500 rpm.

2.2 Condensador

É uma troca de calor destinado a resfiar o gás comprimido, até a sua temperatura de

condensação. O resfriamento acontece mediante a transferência de calor com o ambiente,

conforme figura 2-19.
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Figura 2-19

Descrição do Condensador.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.2.1 Característica Técnica do Condensador

��Marca: MIPAL;

��Modelo: 047NS (Condensador remoto de fluxo vertical;

��Motor: 3Hp;

��Dt: 10ºC (diferencia de temperatura);

��Temperatura de entrada de ar: 35ºC;

��Temperatura de condensação: 45ºC;

2.3 Válvula de Expansão

A válvula de expansão fornece um “estrangulamento” no circuito para “opor” uma

resistência calculada e variável ao fluxo do fluído refrigerante do condensador ao evaporador,

determinando no interior do condensador um aumento de pressão. A queda de pressão que se

manifesta na saída da válvula de expansão na parte lateral ligado ao evaporador, favorece a

evaporação do refrigerante e por conseguinte a redução de sua temperatura, conforme a figura

2-20.
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Figura 2-20

Descrição da Válvula de Expansão.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.3.1 Característica Técnica da Válvula de Expansão

��Marca: DANFOSS;

��Modelo: TEN05 orifício 4.

2.4 Evaporador

O evaporador é um “trocador” que subtrai calor de água para cedê-lo ao fluído

refrigerante, fazendo-o evaporar no seu interior. O calor absorvido pelo fluído para realizar a

própria mudança de estado é removido através da linha de sucção, que retorna ao compressor

no estado de vapor “superaquecido”, neste ponto o ciclo reinicia-se com repetições

indefinidamente, conforme a figura 2-21.

Figura 2-21

Descrição do Evaporador.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).
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2.4.1 Característica Técnica do Evaporador

��Marca: EVACON;

��Modelo: EV7,5 (Sell and tube);

��Variação de Temperatura: 5C.

2.5 Bombas

As bombas têm a finalidade de manter a circulação da água do evaporador para os fan-

coils, conforme a figura 2-22.

Figura 2-22

Descrição das bombas.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.5.1 Característica Técnica das Bombas

��Marca: SCHENEIDER;

��Modelos: BCR200, 1/4 CV e BCR200, 1/3 CV;

2.6 Fan-coils

“As condições ambientais locais são reguladas mediante “fan-coils”, que são

constituídos, essencialmente, por ventilador (fan) de várias velocidades, e uma serpentina

(coil). Possuem também filtros e bandejas de condensação. A serpentina é alimentada com

água fria” (SANTOS, 2001), conforme a figura 2-23.

Quanto ao ar exterior de ventilação, que deve ser introduzido no ambiente, existem

várias soluções, das quais destacam-se:
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��Os fan-coils tratam unicamente ar de circulação, sendo o ar exterior de

ventilação tratado centralmente e distribuído no local por meio de um sistema

de condutos de ar primário;

��Os fan-coils são projetados com uma tomada de ar exterior e tratam uma

mistura de ar exterior e de ar de recirculação.

Figura 2-23

Descrição do Fan-coils.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

2.6.1 Característica Técnica dos fan-coils

��Marca: CARRIERE;

��Modelos: 42SLA 36226ALB (3 TR);

��Modelos: 42SLA 48226ALB (4 TR).

3. Módulo Armazenador de Emergência

O co-gerador funciona com uma pressão de 1,1 Bar, caso a pressão da rede de gás

natural, que chega ao CTGÁS esteja abaixo desse valor será acionado o Módulo Armazenador

de Emergência, conforme a figura 2-24.

Figura 2-24

Descrição do Módulo de Emergência.
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Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

3.1 Característica Técnica do Módulo Armazenador de Emergência

��Marca: FOCKINK;

��Tipo: Skid único com 6 cilindros;

��Capacidade: 624 litros.

3.1.1 Característica Técnica dos Cilindros

��Material: aço-liga cromo-molibdênio

��Peso: 99,9 kg;

��Volume: 26 m3;

��Pressão: 200bar;

��Capacidade 104 litros;

��Comprimento: 1470 mm;

��Diâmetro: 324 mm.

4. Módulo de Exaustão

O Módulo de Exaustão é constituído de um termo-sifão, que aproveita a energia

térmica dos gases de combustão do motor para o aquecimento de água, conforme a figura 2-

23.
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Figura 2-25

Descrição do Módulo de Exaustão.

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

4.1 Característica Técnica do Módulo de Exaustão

��Trocador de calor (1) um: Aproveita o calor dos gases de escapamento.

Dimensões: 1350 mm de comprimento e 101,6 mm de diâmetro;

��Trocador de calor (2) dois: Aproveita o calor da água de arrefecimento do

motor. Dimensões: 1350 mm de comprimento e 76,2 mm de diâmetro,

conforme a figura 2-26.

Figura 2-26

Descrição dos Trocadores de Calor

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

5. Módulo de Controle

O Módulo de Controle é composto de um quadro de comando, que possui um

Controlador Lógico Programável – CLP, MIP 24/24, capaz de controlar todo o sistema.
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Adequado para monitorar e controlar variáveis de pressão, temperatura e vazão do sistema,

conforme a figura 2-27.

Figura 2-27

Descrição do Módulo de Controle

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

6. Módulo de Chassis

O Módulo Chassis é constituído de uma estrutura metálica que oferece a sustentação

de todos os outros módulos e possibilita o transporte do sistema de micro-cogeração a gás

natural. Este módulo possui isolamento acústico para impedir que os ruídos não se propaguem

além das paredes do sistema em níveis toleráveis (85 db), conforme a figura 2-28.

Figura 2-26

Descrição do Módulo de Chassis

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).
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7. Circulação de água do Boiler

O sistema de circulação de água do boiler é constituído por (02) duas caixas d’água

(3000 l externa e 2000 l interna, com isolamento térmico por “vermiculite”), funcionando da

seguinte forma: quando a temperatura atingir 78ºC o sensor de temperatura PT100, ao qual

mandará um sinal para o CLP MIP 24/24, este manda um sinal para a bomba e iniciará a

sucção para o fornecimento dessa água, para ser utilizada na lavagem de cilindros na planta

multiuso do CTGÁS (com uma vazão, mínima, de 2,5 m³ de água por dia, aquecendo 2200 l/h

de água na temperatura de 25ºC até 78ºC) , conforme a figura 2-29.

Figura 2-29

Descrição do Sistema de Circulação de Água do Boiler

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

7.1 Ponto de água quente proveniente do Boiler do Sistema de Micro-cogeração a gás

natural da FOCKINK

O sistema de micro-cogeração a gás natural proporciona para o LTC (Laboratório de

Testes de Cilindros) o uso da água aquecida de 25ºC até 78ºC. Quando a temperatura de saída

desse ponto de água quente atingir 60ºC, pode-se utilizar, essa água quente, para lavagem de

cilindros (coloca-se essa água aquecida, com temperatura a partir de 60ºC no interior do

cilindro, juntamente com uma solução apropriada para ser alojado na parte inferior desse

cilindro). conforme a figura 2-30.
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Figura 2-30

Descrição do Uso de Água Quente (até 78ºC) na Lavagem de Cilindros no LTC

Fonte: CTGÁS (Jun/2004).

7.1.1 Característica Técnica do Ponto de água quente proveniente do Boiler do Sistema

de Micro-cogeração a gás natural FOCKINK

��Vazão Nominal Máxima: 2220 l/h;

��Temperatura Máxima de Entrada de Água: 25ºC;

��Temperatura Máxima de Saída de água: 78ºC;

��Tipo de Combustível: gás natural;

��Substituirá a Lavadora Eletrolux de vazão 900 l/h e o tipo de combustível é o

querosene.

Diariamente é feito o monitoramento da temperatura de saída de água quente para o

Laboratório de Testes de Cilindros – LTC, essa vazão pode ser mínima (500 l/h) ou máxima

de 2200 l/h. conforme a figura 2-30.

Figura 2-30

Descrição do Monitoramento da Água Quente (até 78ºC) na Lavagem de Cilindros no LTC
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Fonte: CTGÁS (Jun/2004).
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Anexo H

1. Legislação da Política Energética Nacional sobre Co-geração

A Legislação tem pouquíssimas referências explícitas à co-geração. O setor energético

está passando por profundas modificações, o que certamente levará à criação de legislação

que atenda às especificidades desta classe de produção. A Lei N° 9.478, de 1997, que

estabelece a política nacional, explicita:

“CAPITULO I” Dos Princípios e Objetivos da política Energética Nacional.

Art. 1°°°° - As Políticas Nacionais para o aproveitamento racional de energia visarão aos

seguintes objetivos:

(...)

IV - Proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;

(...)

VI – Incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;

(...)

Em 1998 ocorreu um novo modelo do setor elétrico, que abandonou um sistema

tradicional de planejamento centralizado e execução monopolista por uma estrutura guiada

por sinais do mercado para que a competição na geração tivesse um papel fundamental.

Alguns passos importantes foram dados no que tange a disponibilização e preço do gás

natural.

Por razões históricas, a legislação relativa à geração de energia elétrica considera

apenas equipamentos e empresas cujo único objetivo é produzir eletricidade. Dependendo do

tipo de acionamento, as centrais de geração são divididas em hidrelétricas e termelétricas.

A co-geração pode atender apenas as necessidades energéticas de pessoa física ou

jurídica ou, em alguns casos, produzir eletricidade em excesso às necessidades e vendê-la para

terceiros. O licenciamento da parte do equipamento que produz energia elétrica e o eventual

comércio de eletricidade estão sujeitos à legislação e normas específicas, que não se aplicam

ao comércio das formas de energia não elétrica do co-gerador (vapor, ar frio, ar comprimido,

energia mecânica, etc.).
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No que segue, os temas tratados na legislação é dividido em algumas categorias:

1.1 Tipos de Aprovação

Há quatros tipos de aprovações junto ao governo, Agência Nacional de Energia

Elétrica – ANEEL, previstos para explorar os serviços de eletricidade e para instalar unidade

de energia elétrica.

1.1.1 Concessão

Exige um processo de licitação com concorrência conduzida pela ANNEL. Exigida

quando é prestado um serviço público e/ou utilizado um bem público.

Art. 175. da Constituição

Lei Federal N.°°°° 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995,

Art. 2°°°° - Condições do Contrato:

II e III.

Art. 23°°°° - Condições do Contrato:

1.1.2 Permissão

Semelhante à concessão, outorgada a título precário a partir de uma licitação.

Lei Federal N.°°°° 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995,

Art. 2°°°° - Condições do Contrato:

IV.

1.1.3 Autorização

Resolução da ANELL.

O rito de autorização não é definido nas leis básicas. A tradição é definir caso-a-caso

pela ANEEL. As Normas 10 e 13 da Portaria N° 187 do DNAEE estão amplamente superada.

1.1.4 Registro

Simples comunicação a ANELL.

Definido apenas quanto aos limites no Decreto N° 2003/96, Art. 5°, inexistindo uma

definição geral.
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Os co-geradores normalmente se restringem às categorias que necessitam de

autorização ou são passíveis de registro.

1.2 Empreendimentos de co-geração

A lei faz referência a dois tipos de empreendimentos em que podem ser enquadrados

os co-geradores: Autoprodutor (AP) e Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE). Em

ambos os casos, são necessários uma autorização da ANEEL (Decreto N° 2.003, de 10 de

Setembro de 1996).

“Art. 1°°°° - A produção de energia elétrica, por produtor independente e por

autoprodutor, depende de concessão conforme a Lei N° 9.074 de 1995.

Art. 18°°°° - É autorizada a constituição de consócios com o objetivo de geração de

energia elétrica para fins de serviços públicos, para uso exclusivo dos consorciados, para

produção independente ou para essas atividades associadas, conservado o regime legal de

cada uma, aplicando-se no que couber, o disposto no Art. 23° da Lei N° 8.987, de 1995”.

1.2.1 Autoprodutor (AP)

As definições gerais de Autoprodutor, ao qual esse conceito foi definido no Decreto

Lei N° 1.872, de 1981, para o caso específico da geração que não utiliza derivados de

petróleo. As portarias do DNAEE 246/88, 94/89 e 95/89 detalharam as condições e têm sido

empregados em casos específicos da co-geração a partir de resíduos de cana-de-açúcar, consta

do Decreto Lei N° 8.987, de 1996:

“Art. 2°°°° - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I -;

(...)

II – Autoprodutor de Energia Elétrica, a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas

em consócio que recebem concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada

ao seu uso exclusivo.

(...)

Art. 27°°°° - A outorga de concessão ou de autorização a autoprodutor estará

condicionada à demonstração perante o órgão regulador e fiscalizador do poder concedente,
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de que a energia elétrica a ser produzida será destinada a consumo próprio, atual ou

projetado”.

Apesar da definição ser restrita, uso exclusivo, o mesmo decreto referente as

disposições relativas ao autoprodutor, amplia o conceito permitindo a venda a concessionário

ou permissionário:

“Art. 28°°°° - Mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizado do poder

concedente, será facultada:

(...)

II – A compra por concessionária ou permissionária de serviço público de

distribuição, do excedente da energia produzida;

(...)”

Mas recente, o Decreto Lei N° 2.655, de 1998 ampliou este conceito permitindo a

venda de excedente eventuais e temporais de energia elétrica a terceiros mediante autorização

da ANEEL:

“Art. 4°°°° - A atividade de geração de energia elétrica será exercida mediante concessão

ou autorização e a energia produzida será destinada:

(...)

III – Ao consumo exclusivo em instalações industriais ou comerciais do gerador,

admitida a comercialização eventual e temporária dos excedentes, mediante autorização da

ANEEL.”

O conceito de Excedente de Produção de Energia Elétrica é mais adaptado às usinas

hidrelétricas, ao qual a geração de uma usina é projetada considerando uma hidraulicidade

média e nos períodos de alta hidraulidade pode ter um “excedente” de geração aleatório. Para

Autoprodutor co-geradores, o conceito se aplica de forma aos venderem a terceiros de forma

não continuada. Dada a capacidade de modelação de algumas tecnologias de co-geração,

(como exemplo de um shopping center do co-gerador com chillers, depósito de gelo que

acumulam frio,) pode rapidamente, entregar ao sistema uma certa potência em algumas horas,

sem sacrificar o conforto de seus clientes), o Autoprodutor pode, também, eventualmente, ser

remunerado se dispuser a disponibilizar uma certa potência em condições especiais, caso ela

se faça necessária.
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��Quando houver um mercado sport para a energia elétrica, gerenciar as

necessidades de vapor e eletricidade de tal forma que maximizem os seus

ganhos em função da demanda existente;

��Negociar em condições mais favoráveis a Demanda Suplementar de Reserva

com a concessionária a que está ligado, garantindo a entrega de energia quando

esta última estiver em alguma situação de emergência (troca de garantias).

Esta possibilidade pode ser muito interessante em termos econômicos para um co-

gerador inscrito nesta categoria, sobretudo a medida em que se aperfeiçoar o Mercado de

Curto Prazo.

1.2.2 Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE)

O Produtor Independente de Energia Elétrica – PIE é uma figura criada pela Lei N°

9.074 de 1995:

“Art. 11°°°° - Considera-se Produtor Independente de Energia Elétrica a pessoa jurídica

ou empresas reunidas em consócios que recebam concessão ou autorização do poder

concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte de energia

produzida por sua conta e risco.

Parágrafo Único – O Produtor Independente de Energia Elétrica está sujeito a regras

operacionais e comerciais próprias atendido o disposto nesta lei, na legislação em vigor e no

contrato de concessão ou ato de autorização.”.

A regulamentação do Produtor Independente de Energia Elétrica consta no Decreto

Lei N° 2.003, de 10 de setembro de 1996.

Para o co-gerador, esta categoria pode ser da maior importância nos casos em que as

necessidades de calor e de eletricidade do processo produtivo são tais que o equipamento de

dimensão economicamente ótima deve gerar eletricidade em excesso às necessidades internas,

em condições que o permitam efetivar um contato de suprimento. Neste caso ele tem

capacidade de venda regular, em curto prazo normalmente longo, de energia elétrica a

terceiros.

1.3 Tipos de Operação

O Decreto Lei N° 2.003, de 10 de setembro de 1996 estabelece duas operação para os

co-geradores:
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Art. 14°°°° - A operação energética das centrais geradoras de produtor independente e de

autoprodutor poderá ser feita na modalidade integrada ou não integrada.

A definição de operação integrada é dada no mesmo artigo:

“§ 1.°°°° Considera-se operação integrada ao sistema aquela em que as regras operativas

buscam assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes e futuros.

§ 2.°°°° Sempre que a central geradora em função de sua capacidade e da sua localização,

interferir significativamente na operação do sistema elétrico, o contrato de concessão ou o ato

autorizativo disporá sobre a necessidade de sua operação integrada.

(...)”

e exclui os co-geradores autoprodutores:

“§ 5.°°°° A maioria dos co-geradores operará de forma não integrada. Isto não significa

que não possam operar comprando e vendendo energia ao sistema, usufruindo das vantagens

da operação conjunta com o sistema e permitindo que este também tenha benefícios na região

em que o co-gerador estiver instalado.

Esta diferença entre integrado e não integrado é peculiar ao sistema brasileiro, ao qual

uma hidrelétrica, mesmo com pequena capacidade pode, na sua operação, aumentar a

capacidade de geração das outras usinas integradas elétrica e hidraulicamente que podem

pertencer a várias empresas.

Neste sistema as usinas térmicas, aproximadamente 5% da potência, têm um papel

peculiar de “complementação térmica”, formando uma espécie de “seguro contra estiagem”:

em muitos casos ficam desligados anos a fio para serem acionadas em períodos de estiagem.

Este papel das térmicas deve mudar à medida que a proporção destes geradores

aumentar e em que o mercado em que ora se implanta ampliar a capacidade de sinalização

para uma operação descentralizada eficiente.

1.4 Aspectos Fiscais

1.4.1 Taxa de Fiscalização

O Decreto Lei N° 2.003, de 1996, que regulamentou os Produtores Independentes de

Energia Elétrica e os Autoprodutores, previa o pagamento de taxa de fiscalização à ANEEL

apenas para os concessionários que passam por um processo licitatório.
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“Art. 16°°°° -

(...)

II –

(...)

Taxa de fiscalização a ser recolhida nos prazos e valores estabelecidos no edital de

licitação

A Lei N° 9.427, de 1996 estabelece uma sistemática de cobrança desta taxa que inclui

tanto Autoprodutores quanto Produtor Independente de Energia Elétrica:

“Art. 12°°°° - É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, que

será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço

concedido, permitindo ou autorizado, aí incluída produção independente de energia elétrica e

a autoprodução de energia.

§ 1.°°°° A taxa de fiscalização equivalente a cinco décimo por cento do valor do

benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será

determinada pela s seguintes fórmulas:

1 – TFg = P x Gu

onde:

TFg = Taxa de Fiscalização da concessão de geração;

P = Potência instalada para o serviço de geração;

Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de

geração.

(...)

§ 2.°°°° Para determinação do valor do benefício econômico a que se refere o parágrafo

anterior, considera-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de concessão ou no ato de

outorga da concessão, permissão ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no

contrato de venda de energia, quando se tratar de produção independente.

§ 3.°°°° No caso de exploração para o uso exclusivo, o benefício econômico será

calculado com base na estipulação de um valor típico para a unidade de energia elétrica

gerada.”
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1.4.2 Contribuição à Conta de Consumo de Combustíveis - CCC

Trata-se de um fundo criado em 1973 (Artigo 12°, Lei N° 5.899, de 5 de Julho de

1993) e revisado em 1993 (Lei N° 8.631, de 4 de março de 1993), com duas destinações:

1) Pagar as despesas com combustíveis dos sistemas térmicos das regiões

interligadas e que garantem o suprimento em momentos de má hidraulicidade;

2) Subsidiar os combustíveis usados nos sistemas isolados para reduzir o preço

final da energia naquelas locais ao qual não é possível montar grandes

hidrelétricas. A quota é devida conforme o Decreto Lei N° 2.003 de 10 de

setembro de 1996:

“Art. 16°°°° - A partir da entrada em operação da central geradora de enrgia elétrica, o

produtor independente e o autoprodutor sujeitar-se-ão aos seguintes encargos, conforme

definido na legislação específica e no respectivo contrato:

(...)

III – Quotas mensais da “Conta de Consumo de Combustíveis – CCC”, subconta

Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou subconta Norte/Nordeste:

a) Incidente sobre a parcela de energia consumida por autoprodutor que opere na

modalidade integrada no sistema em que estiver conectado;

b) Incidente sobre as parcelas de energia consumida ou comercializada com

consumidor final nos termos dos incisos II, IV do Artigo 23° deste Decreto, por

produtor independente que opere na modalidade integrada no sistema em que

estiver conectado;

IV – Quotas mensais da “Conta de Consumo de Combustíveis – CCC”, subconta

Sistema Isolados, incidentes sobre as parcelas de energia comercializada com consumidor

final por produtor independente, nos termos dos incisos II, IV e V do Artigo 23°.”

Devido os co-geradores não são, normalmente concessionários, a Conta de Consumo

de Combustíveis considerada a exegese dos diversos diploma legais pertinentes, só seria

devida, caso efetivamente o for, na prática, no que tange a parcela dos Sistemas Isolados

quando, nas vendas de Produtores Independentes de Energia Elétrica a consumidores finais:

“Art. 23°°°° -



9

(...)

I –

(...)

II – Consumidores de energia elétrica nas condições estabelecidas nos Art. 15° e Art.

16° da Lei N° 9.074, de 1995;

III – Consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou

comercial, aos quais forneça vapor ou outros insumo oriundo de processo de co-geração;

IV – Conjunto de consumidores de energia elétrica independentemente de tensão e

carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;

V – Qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o

concessionário local lhe assegurando o fornecimento no prazo de até 180 dias, contado da

respectiva solicitação.

Os valores variam a cada ano, sendo da ordem de grandeza de 1 a 2 US$/Mwh. Estas

quotas seriam devidas pelos co-geradores junto aos sistemas interligados.

Considerando o objetivo e o espírito das leis que criaram as duas modalidades trata-se

de um contra-senso a cobrança da Conta de Consumo de Combustíveis, pois:

��As usinas de co-geração, por serem térmicas, reduzem a incerteza da

hidraulicidade no sistema interligado;

��Qual é o sentido de participar de um subsídio do combustível para um gerador

que utiliza combustível?

A Lei N° 9.648, de 27 de maio de 1998 prevê que a extinção do subsidio aos sistemas

isolados até 2013.:

“Art. 11°°°° -

(...)

§ 3.°°°° É mantida pelo prazo de 15 anos, a aplicação da sistemática de rateio de consumo

de combustíveis para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida na Lei N°

8.631, de 4 de março de 1993

1.4.3 ICMS
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Como os encargos do ICMS são relativamente elevados, um estudo sobre o

comportamento deste imposto é muito importante no estudo da viabilização econômica de

projetos de co-geração. Deve ser feito caso-a-caso, pois a alíquota varia muito dependendo do

Estado e o recolhimento do imposto pode variar dependendo de atividade fim do co-gerador.

Sequem-se alguns tópicos para serem consideradas nestas avaliações:

��A energia elétrica eventualmente comprada pelo co-gerador vem taxada pelo

ICMS, caso seja um transformador, por exemplo, uma indústria, pode-se

creditar deste valor. Há casos em que não tem como repassar este crédito, por

exemplo, com forte componente exportador, um shopping-center ou um

hospital. E a energia co-gerada fica assim economicamente mais atraente,

apesar do imposto eventualmente incidente sobre o combustível utilizado no

processo;

��Na venda de energia para uma Concessionária não incide a cobrança de ICMS;

��O ICMS de eletricidade é cobrado do consumidor final (Art. 34°,§ 9.°das Disp.

Transitórias da Constituição). Esta execução estrutural para um imposto

concebido para ser de valor adicionado no que se refere ao comércio de energia

elétrica pode modificar a atratividade de um projeto de co-geração;

��Na eventual venda de energia a uma concessionária não incide o ICMS, mas

este imposto incide na venda a um consumidor final. No primeiro caso, o co-

gerador fica impossibilitado de compensar os eventuais créditos de compra de

combustíveis e outros insumos para a co-geração, se não tiver outros produtos

sujeitos à incidência do imposto;

��Se a venda de energia for feita para outra instalação de uma mesma empresa,

não incide a cobrança do ICMS;

��As empresas voltadas essencialmente para a exportação também não pagam

ICMS e dificilmente conseguem utilizar os créditos dos insumos que compra.

Neste caso aumenta a atratividade da co-geração com relação à energia

comprada a uma supridora;

��Na venda de vapor ou outro serviço de energia (frio, água fria ou água quente,

ar comprimido, etc.) para outra empresa incide o ICMS.
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Os estudos de viabilidade devem ter especial atenção com estes fatores, pois os

investimentos em co-geração só se amortizam a médio/longo prazo e eventuais alavancagem

(ou desincentivos) causados pelo imposto podem-se alterar com a reforma fiscal em estudo e

que provavelmente irá substituir a estrutura atual do ICMS.

O crédito de ICMS em investimento nos equipamentos de co-geração podem ser

amortizados na operação normal (Lei Complementar N° 87, de 1996, Lei Kandir). Com

relação a aplicação da mesma lei, ver adiante no item 2.9.5 Estudo Incentivo ao Investimento

em Co-geração.

1.4.4 ICMS na Transmissão e Distribuição

Antes os serviços de venda de energia eram realizados de forma integrada. Os serviços

de venda de energia, transmissão e distribuição pelos co-geradores, porém estão separados.

Assim, é necessário um estudo especial para definir se os serviços de transmissão e

distribuição são separados, e se o ICMS seria cobrado por cada um deles. Em caso positivo, se

a aplicação do imposto seguiria a estrutura especial de venda de energia elétrica.

1.5 Incentivos ao Investimento em Co-geração

1.5.1 Isenção de IPI

A Lei N° 9.943, de 1997, concede isenção do IPI para diversas classes de

equipamentos usados em co-geração, como por exemplo, as turbinas a gás (Código

8411.82.00). A isenção foi válida até 31 de dezembro de 1998.

1.5.2 ICMS (Lei Kandir)

A Lei Complementar N° 87, de 1996, (“Lei Kandir”), o ICM pago na aquisição de

máquina e equipamentos (importados ou comprados no mercado nacional), “pode ser

creditado pelo adquirente” desde que se refiram a mercadoria” que guardem relação com a

atividade do estabelecimento” e que os produtos decorrentes da fabricação seja tributados.

Para empresas de comércios e indústria que normalmente pagam ICMS esta

possibilidade permite uma redução importante no investimento na unidade de co-geração,

reduzindo custos de implantação.

1.5.3 Depreciação Acelerada

Em determinadas circunstâncias, a depreciação acelerada é aplicável aos equipamentos

de co-geração uma vez que operam de forma continuada.
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1.5.4 Garantias

Decreto Lei N° 2003, de 1996, facilita o desenvolvimento de esquemas de “Project

finance” para os co-geradores:

“Art. 19°°°° -

(...)

§ 1.°°°° O produtor independente e o autoprodutor poderão oferecer os direitos

emergentes da concessão ou da autorização, compreendendo, dentre outros, a energia elétrica

a ser produzida e a receita decorrente dos contratos de compra e venda dessa energia, bem

assim os bens e instalações utilizados para a sua produção, em garantia de financiamento

obtidos para a realização das obras ou serviços.

1.5.5 Uso da Conta de Consumo de Combustíveis

Decreto Lei N° 2.003, de 1996 facilita o desenvolvimento de esquemas de “Project

finance” para os co-geradores:

Art. 26°°°° - O produtor independente integrado, ou que operar usinas térmicas em

sistemas isolados, e comercializar energia elétrica nos termos dos incisos I, IV e V do Art.

23°, poderá utilizar o mecanismo de ressarcimento do custo de combustíveis instituídos na

Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, mediante autorização do órgão regulador e

fiscalizador do poder concedente.

Parágrafo Único – No caso de comercialização de apenas parte da energia produzida,

a utilização do mecanismo previsto neste artigo ficará limitada à parcela comercializada.

Art. 29°°°° - A parcela de energia produzida por autoprodutor que operar usinas térmicas

em sistemas isolados, adquirida por concessionário ou permissionário do serviço público de

distribuição, nos termos do inciso II do artigo anterior, fará jus ao ressarcimento do custo de

combustíveis instituídos na Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, mediante autorização

do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.

1.6 Mercado para excedentes de co-geração

Até 1996, o consumidor era suprido de forma monopolista pela concessionária de

distribuição, a quem estava fisicamente ligado. A Lei N° 9.074, de 7 de julho de 1996, mudou

esta situação, criando os chamados “consumidores livres” que tendem a se ampliar fortemente

face as aberturas progressivas previstas.
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Ao mesmo tempo abriu o espaço para a comercialização direta pelos autoprodutores

dentro de condições especiais e que variam com o tempo.

A Lei N° 9.648, de 1998, estabelece condições para a realização do comércio de

energia através do Mercado Atacadista de Energia - MAE:

“Art. 10°°°° - Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia elétrica entre

concessionários, permissionários e autorizados, observados os seguintes prazos e demais

condições de transição:

(...)

Art. 12°°°° - Observado o disposto no Art. 10°, as transações de compra e venda de

energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizados no âmbito de Mercado

Atacadista de Energia Elétrica – MAE, instituído mediante Acordo de Mercado a ser firmado

entre os interessados.

(...)

§ 2.°°°° A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de contrato bilateral,

será realizada a preços determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.

§ 3.°°°° O Acordo de Mercado, que será submetido a homologação da ANEEL,

estabelecerá as regras comerciais e os critérios de rateio dos custos administrativos de suas

atividades bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes

integrantes, sem prejuízo da competência da ANEEL para dirimir os impasses.”

Assim a legislação vigente parece indicar que as condições de comercializações do co-

gerador é que definirão a sua adesão ao Mercado Atacadista de Energia - MAE:

1.6.1 Mercado Atacadista de Energia - MAE

O Mercado Atacadista de Energia foi criado pela Lei N° 9.648, de 27 de maio de

1998:

“Art. 12°°°° - Observado o disposto no Art. 10°, as transações de compra e venda de

energia elétrica nos sistemas elétricos interligados, serão realizadas no âmbito do Mercado

Atacadista de Energia – MAE, instituído mediante Acordo de Mercado a ser firmado entre os

interessados.

§ 1.°°°° Cabe à ANEEL definir as regras de participação no MAE, bem como os

mecanismos de proteção aos consumidores.
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§ 2.°°°° A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de contrato bilateral,

será realizada a preços determinados conforme as regras do Acordo de Mercado.

§ 3.°°°° O Acordo de Mercado, que será submetido a homologação da ANEEL,

estabelecerá as regras comerciais e os critérios de rateio dos custos administrativos de suas

atividades, bem assim a forma de solução das eventuais divergências entre os agentes

integrantes, sem prejuízo da competência da ANEEL para dirimir os impasses.”

E regulamentada pelo Decreto Lei N° 2.665, de 02 de julho de 1998. A estrutura do

Mercado Atacadista de Energia – MAE está definida em contrato assinado em 25 de agosto de

1998:

Cláusulas 10 – Devem participar do Mercado Atacadista de Energia:

- Titulares de concessão ou autorização para exploração de serviços de geração que

possuam central geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50MW.

(...)

Podem participar do Mercado Atacadista de Energia – MAE:

- Demais titulares de concessão ou autorização para exploração de serviços de

geração:

(...)

§ 1.°°°° Será facultativa a participação no Mercado Atacadista de Energia – MAE para os

titulares de autorização para autoprodução com central geradora de capacidade igual ou

superior a 50 MW, desde que suas instalações de geração sejam termelétricas e estejam

diretamente conectadas às suas instalações de consumo.

§ 2.°°°° Qualquer agente do Mercado Atacadista de Energia – MAE, poderá ser

representado por outro agente, integrante da mesma categoria, se assim o desejar, através de

formação expressa ao Mercado Atacadista de Energia – MAE.

Os co-geradores com porte superior a 50 MW têm participação facultativa no Mercado

Atacadista de Energia – MAE pelo que dispõe o § 1.° Os demais co-geradores podem se fazer

representar no MAE através de três mecanismos:

��De modo direto (o direito é assegurado);

��Indiretamente através de outro co-gerador § 2.° que partícipe e;
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��Também através de um agente comercializador.

1.6.2 Mercado de Curto Prazo

O Decreto Lei N° 2.655, de 02 de julho de 1998 criou o Mercado Atacadista de

Energia – MAE e o Mercado de Curto Prazo. Embora o decreto detalhe a estrutura de preços

(Art. 13° a Art. 17°), não tem uma definição explicita. Esta definição se encontra, no contrato

do MAE:

��“Mercado de Curto Prazo – É o segmento do Mercado Atacadista de Energia

Elétrica, ao qual se negociam a energia não contratada bilateralmente e as

eventuais sobras de contratos bilaterais”.

A organização deste mercado de curto prazo (“sport”) pode ter importância econômica

para alguns tipos de co-geradores que tenham grande capacidade de modulação e que podem

responder prontamente aos preços do mercado, transformando-se rapidamente em vendedor

ou comprador de energia conforme a sinalização do mercado. A lei que criou o Mercado

Atacadista de Energia – MAE, Lei N° 9.648, de 27 de maio de 1998 criou também o Mercado

de Curto Prazo para o comércio de energias disponíveis e não amarradas por contrato.

Considerando a capacidade de modulação de alguns equipamentos de co-geração, o

desenvolvimento deste mercado pode ser importante se ele tiver as características de um

verdadeiro mercado. Este mercado pode ser particularmente importante para os co-geradores

Autoprodutor – AP.

O Decreto Lei N° 2.655, de 02 de julho de 1998 está prevista um mecanismo pelo qual

o Autoprodutor poderia vender junto com a energia uma espécie de seguro:

“Art. 14°°°° -.

Parágrafo Único – Um preço adicional, associado à capacidade das usinas geradoras,

poderá ser introduzido, como incentivo à potência geradora ou posta à disposição do sistema

elétrico.”

1.6.3 Dimensão do Mercado

Os mercados estão sendo liberados gradualmente dos contratos de suprimentos

vigentes, a partir de diversas leis em um processo iniciado em 1996, a partir de 2007 deve

ficar praticamente todo liberado (as exceções são as energias geradas em Itaipu e pelas

Nucleares que, nesta época devem representar em torno de 20% do mercado) dos atuais
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contratos, abrindo importantes espaços para os co-geradores competitivos venderem suas

energias disponível.

É difícil estabelecer qual o mercado a ser trabalhado, pois parte dele tem que ser

desenvolvido aos poucos, uma vez que os antigos contratos devem ser respeitados.

Na Tabela 2-3 pode-se observar uma estimativa da evolução do mercado “livre”.

Tabela 2-3

Estimativa da Evolução do Mercado Livre

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(TWh/ano) 9,1 9,9 7,9 10,5 15,0 98,2 182,1 267,0 352,7 373,3 349,9 417,5

Fonte: INEE (Out/98).

1.6.4 Forma de Comercialização

O co-gerador está autorizado a comercializar sua própria energia pelo Decreto Lei N°

2.655, de 02 de julho de 1998,

“Art. 10°°°° - As concessões, permissões ou autorizações para geração, distribuição,

importação e exportação compreendem a comercialização correspondente.

Parágrafo Único – A comercialização de energia elétrica será feita em bases

livremente ajustadas entre as partes ou, quando for o caso, mediante tarifas homologadas pela

ANEEL”.

A partir da existência do MAE, os co-geradores interligados ao sistema estão

obrigados pela Lei N° 9.648, de 27 de maio de 1998 a realizar o comércio de sua energia

através do MAE:

“Art. 12°°°° - Observado o dispositivo no Art. 10°, as transações de compra e venda de

energia elétrica nos sistemas elétricos interligados serão realizadas no âmbito do Mercado

Atacadista de Energia Elétrica – MAE, instituído mediante Acordo de Mercado a ser firmado

entre os interessados.

(...)”

Para um grande número de co-geradores não deve compensar a montagem de uma

estrutura comercial específica para a venda de sua energia excedente. Neste caso, ela poderá

contar com os Comercializadores de Energia.

1.6.5 Mercado Concessionárias
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O co-gerador pode vender para concessionária (Lei N° 9.074, de 1996, Art. 12°, I:

Decreto Lei N° 2.003, de 10 de setembro de 1996, Art. 23°, I), segundo regras do MAE. Os

contratos destas em vigor com suas supridoras, porém, foram respeitados até 2002. A partir de

2002 foram liberados para a competição à razão de 25% aa. Isto não impediu que viesse a

comprar de co-geradores para atender a necessidades específicas.

1.6.6 Mercado de Consumidores Livres

Na Tabela 2-4 pode-se observar o que estabeleceu a Legislação após 7 de setembro de

1996.

Tabela 2-4

Legislação do Mercado de Consumidores Livres

O que estabelece Legislação
Após 7/7/1996

- Cargas existentes > 10.000 kW e tensão > 69 kV podem ser
supridos por Produtores Independentes de Energia Elétrica.

Lei N° 9.074, Art. 15°, caput, de
07/07/96

- Novas cargas > 3.000 kW, qualquer tensão. Lei N° 9.074, Art. 16°, de 07/07/1995
- Consumidores de energia elétrica integrante de complexo
industrial ou comercial, aos quais o produtor independente
também forneça vapor oriundo de processo de co-geração.

Lei N°9.074,Art. 12°, III; de 07/07/96
Decreto N° 2.003/96, Art. 23°, III de
07/07/1996

- Conjunto de consumidores de energia elétrica,
independentemente de tensão e carga, nas condições
previamente ajustadas com o concessionário local de
distribuição (A venda de energia elétrica deverá ser exercida a
preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder
concedente).

Lei N° 9.074, Art. 12°, IV; de
07/07/96
Decreto N° 2.003/96, Art. 23°, IV de
07/07/1996

- Qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente
não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento
no prazo de até centro e oitenta dias contado da respectiva
solicitação (A venda de energia elétrica deverá ser exercida a
preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder
concedente).

Lei N° 9.074, Art. 12°, V; de
07/07/96
Decreto N° 2.003/96, Art. 23°, V de
07/07/1996

Após 7/7/1998
- Os Produtores Independentes de Energia Elétrica – PIEs
perdem a exclusividade de suprimento dos consumidores
livres que podem ser atendidos por qualquer concessionária
do sistema integrado.

Lei N° 9.074, Art. 15°, § 1.°
(modificado pelo Art. 3°, da Lei N°
9.648 de 1998

Após 7/7/2001
- Cargas existentes > 3.000 kW e tensão > 69 kV podem ser
supridos por Produtores Independentes de Energia Elétrica –
PIEs. (Respeitados os contratos de fornecimentos vigentes, a
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem

exclusividade de fornecimento de energia elétrica, Lei N°
9.074 de 07/07/1996, Art. N° 15, caput).

Lei N° 9.074, Art. 15°, § 2.° de 1996

Fonte: INEE (Out/98).
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Após 7 de setembro de 2004 as novas condições de tensão e potência foram

estabelecidas pela ANEEL, porque a Resolução N° 264 de 13 de agosto de 1998 estabelecia

as condições de energia elétrica por Consumidor Livre.

1.6.7 Mercado Especial de Pequenas Hidrelétricas

A nova redação do Artigo 26 da Lei N° 9.427 de 1996 libera os prazos de carência

para a venda a consumidores livres “cuja carga seja maior ou igual a 500 kW,

independentemente dos prazos de carência constantes do Art. N° 15 da Lei N° 9.074 de

1996.”

1.6.8 Subsídio Tarifário à Transmissão das pequenas Hidrelétricas

A Lei N° 9.648 de 27 de maio de 1998, no Art. N° 4°, modifica o Art. N° 26° da Lei

de criação da ANEEL, cria um subsídio para os Autoprodutores hidrelétricos de pequena

potência, reduzindo o preço de transmissão em pelo menos 50%. A razão do subsídio não está

clara na lei, na prática, pode criar situações que, “ceteris paribus”, desincentivem a

construção de uma unidade de co-geração.

A nova redação do Artigo N° 26° da Lei N° 9.427 de 1996, diz que a ANEEL

“estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos

valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição” para

hidrelétrica de produtor independente ou autoprodutor de até 30 MW, “deforma a garantir

competitividade à energia ofertada pelo empreendimento.”

A lei cria um subsídio, que pode gerar distorções. É possível argumentar que a área de

influência das mini hidrelétricas é limitada e os custos de transmissão menores. Isto, porém, é

verdade para todos os geradores de pequeno porte (eólico, solar, co-gerador, etc). A estrutura

de preço de transmissão, competência da ANEEL, deve perfeitamente cuidar disto, sendo

mais baixa para curta distância e/ou potência. Além disso, registra-se que há uma justificativa

para o parâmetro explicativo na lei.

1.6.9 Agente Comercializador

O novo modelo do setor elétrico prevê o papel do Agente Comercializador que precisa

de uma autorização da ANEEL. O Decreto Lei N° 2.655 de 1998.

“Art. 9°°°° - Dependente de autorização da ANEEL o exercício das atividades de

comercialização inclusive a importação e de energia elétrica.
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Parágrafo Único – Para obtenção da autorização a que se refere este artigo, a

empresa, ou consócio de empresas, deverá comprovar capacidade jurídica, regularidade fiscal

e idoneidade econômica-financeira.”

Pelo contrato do Mercado Atacadista de Energia – MAE, cláusula 10, ele pode

participar do mercado se tiver contratos equivalentes a um certo montante de energia:

Cláusula 10°°°° - devem participar do MAE:

(...)

Titulares de concessão, permissão ou autorização para exercício de atividades de

comercialização de energia elétrica com mercado igual ou superior a 300 Gwh/ano:

(...)”

Este agente pode ser importante para os co-geradores na medida que se encarregaria de

procurar o mercado, uma tarefa que pode ter um custo alto para o co-gerador. Note-se que de

acordo com o Decreto Lei N° 2.655 de 1998, o co-gerador está autorizado a comercializar a

energia elétrica que produz.

É de se esperar ainda, que este agente tenha uma atuação mais abrangente, por

exemplo, desenvolvendo uma tarefa na área de gás e, eventualmente, procurando escoar

outras formas de energia como o vapor e/ou o frio.

1.6.10 Venda Através de Agente Comercializador

Para certos co-geradores, a venda da energia através de um agente talvez seja de menor

custo, pois reduz a necessidade de desenvolver uma área comercial para este negócio muitas

vezes marginal à atividade principal comercializador.

1.7 Autorização para instalar equipamentos

A Tabela 2-5 mostra as categorias para instalar equipamentos também para AP e PIE.

Tabela 2-5

Categorias para Instalar Equipamentos

Potência Ação Legislação QUEM
Abaixo de 5.000 kW Simples comunicação a ANEEL Dec. 2.003/96, Art. 5° Todos

Acima de 5.000 kW Autorização ANEEL Dec 2.003/96, Art. 4°, I AP e PIE

Fonte: INEE (Out/98).
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Pelo Decreto Lei N° 2.003 de 10 de setembro de 1996 estabelece a obrigatoriedade de

autorização para instalar equipamentos dentro das categorias abaixo ou acima da faixa de

5.000 kW.

A legislação separa a autorização para implantar o equipamento da autorização para

operar como PIE ou AP, mas a última deve preceder o pedido de licença.

Pode-se observar que as licenças são dadas por unidade. Assim, um AP ou PIE que

tiver três unidades de 4.000 kW basta registrar o equipamento.

1.8 Acesso ao sistema e Transmissão

A Lei N° 9.074 de 1995 quebrou o monopólio das concessionárias, antes as únicas

autorizadas a acessar os sistemas de transmissão. Esta medida, juntamente com a criação do

MAE e do Agente Comercializador, permitiram a atuação mais livre do co-gerador.

1.9 Precificação do Gás

As tarifas do gás serão de importância fundamental para o desenvolvimento do gás a

Lei. N° 9.478 de 1997 estabelece:

“Art. 8°°°° - A ANP – Agência Nacional do Petróleo terá como finalidade promover a

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes do petróleo,

cabendo-lhe:.

Parágrafo Único – Implementar em sua esfera de atribuições, a política nacional de

petróleo e gás natural contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta

Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo em todo o território

nacional e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos

produtos;”

Mas o Decreto Lei. N° 2.455 de 1998 que criou a ANP limitou de uma forma explícita

apenas a função de regulação de preços, no que diz respeito ao transporte:

“Art. 4°°°° - Á ANP compete:

(...)

IV – estabelece critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar

seus valores, nos casos e formas previstos na Lei N° 9.478 de 6 de agosto de 1997;

(...)
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Assim, entende-se que o preço e estrutura tarifária do gás serão formados pelo

mercado em regime de competição. Este cenário exige uma particular atenção para as

situações em que o concessionário elétrico e de gás forem controlados pela mesma empresa.

Será importante, portanto que a ANP e a ANEEL estejam atentos aos problemas potenciais

nos editais de concessão e nas trocas de controle das concessões.
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Anexo I

1 Teste de longa duração Sistema de Micro-cogeração da FOCKINK na

planta multiuso do CTGÁS

O protótipo de micro-cogeração da FOCKINK foi testado em 2002 pelo Laboratório

LACTEC – Laboratório de Ensaios Técnicos (testes de desempenho do motor), em seguida,

no ano de 2003 começaram os testes em fábrica na FOCKINK (testes de desempenho do

motor, gerador, compressor). No ano de 2004 começaram os testes de longa duração, em

campo, na planta multiusos (local de ensaios dos laboratórios) no CTGÁS, do período de

20/09/2004 até 21/10/2004.

Os testes oficiais do sistema de micro-cogeração a gás da FOCKINK funcionaram

durante 10 horas por dia sem interrupção (das 08:00 h até às 18:00 h). Foram realizadas (5)

cinco leituras diárias (a 1ª leitura era às 7: 30 com todos os equipamentos desligados, para

saber a temperatura ambiente, geralmente 25º C). Em seguida ligava o sistema de micro-

geração às 08:00 h, sendo que a 2ª leitura às 10:00 h, a 3ª leitura às 12:00 h, a 4ª leitura às

14:00 h e por fim a 5ª leitura às 18:00 h. Foram feitas (76) setenta e seis leituras, ao qual essas

leituras foram coletas com um Pirômetro Lazer (escala de 0ºC até 800ºC), foram leituras

pontuais, ou seja, leituras coletadas na carenagem do equipamento (parte externa e superior),

essas leituras eram um complemento às aquisições de dados do sistema supervisório Elipse

Scada.

A figura 1-1 mostra o desempenho dos equipamentos do Módulo Acionador (motor,

gerador, compressor, tocador de calor e o quadro de comando). Pode-se destacar a variação de

temperatura na carenagem do motor entre 25,3ºC (quando foi ligado o equipamento) e 88,8ºC.
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Figura 1-1

Descrição da Temperatura do Módulo Acionador.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-2 mostra a temperatura na parte externa da cabine do Módulo Acionador

(motor, gerador, compressor, tocador de calor e o quadro de comando). Pode-se destacar a

variação de temperatura no lado esquerdo entre 26,4ºC (quando foi ligado o equipamento) e

54,5ºC devido esse lado da cabine ficar próximo a saída dos gases quente pela recuperação de

calor entre o motor e o trocador de calor.

Figura 1-2

Descrição da Temperatura do Módulo Acionador.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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A figura 1-3 mostra a temperatura na parte interna do Módulo Acionador (motor,

gerador, compressor, tocador de calor e o quadro de comando). Pode-se destacar a variação de

temperatura, externa, da descarga na entrada do trocador de calor ficando entre 25,8ºC

(quando foi ligado o equipamento) e 399,5ºC devido à recuperação de calor entre o circuito

fechado (trocador de calor e caixa d’água) para a utilização da água quente na lavagem dos

cilindros.

Figura 1-3

Descrição da Temperatura Interna do Módulo Acionador.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-4 mostra o desempenho da temperatura do Módulo de Refrigeração

(compressor, evaporador, condensador, bomba e fan-coil) no LPG – Laboratório de

Processamento de Gás. O Levantamento de Carga térmica necessária para esse laboratório era

de 2,5 TR’s (Toneladas de Refrigeração), então foi Instalado um fan-coil de (3) três TR’s (1

TR equivale a um ar condicionado de 12.000 BTU’s). O fan-coil pode ser programado para a

temperatura variar entre 18ºC e 24ºC (a temperatura de conforte térmico é entre 22 a 24ºC).

No início dos testes a temperatura foi programada para 20ºC. Devido ser um teste em

situações reais de um laboratório, com (4) quatro pessoas trabalhando diariamente e com

movimento de abrir e fechar porta, à média da temperatura foi de 20ºC conforme programado.

Pode-se destacar a variação de temperatura, interna dentro da sala do LPG ficando entre

26,4ºC (quando foi ligado o equipamento) e 19,1ºC e a temperatura externa do LPG (na planta

multiuso) variando entre 26,4ºC e 40,9ºC. A umidade do Ar no LPG variou entre 71%
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(quando foi ligado o equipamento) a 81%, porém na planta multiuso do CTGÁS variou entre

79% (quando foi ligado o equipamento) e 28% (quando a temperatura atingiu 40,9ºC).

Figura 1-4

Descrição da Temperatura Interna do Módulo de Refrigeração no LPG.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-5 mostra o desempenho da temperatura do Módulo de Refrigeração

(compressor, evaporador, condensador, bomba e fan-coil) no LTED – Laboratório de Testes

de Equipamentos Domésticos. O Levantamento de Carga térmica necessária para esse

laboratório era de 3,5 TR’s (Toneladas de Refrigeração), então foi Instalado um fan-coil de

(4) quatro TR’s. No início dos testes a temperatura foi programada para 20ºC. Devido ser um

teste em situações reais de um laboratório, com (3) três pessoas trabalhando diariamente e

com movimento de abrir e fechar porta, à média da temperatura foi de 20ºC conforme

programado. Pode-se destacar a variação de temperatura, interna dentro da sala do LTED

ficando entre 26,1ºC (quando foi ligado o equipamento) e 20,3ºC e a temperatura externa do

LTED (na planta multiuso) variando entre 26,5ºC e 40,9ºC. A umidade do Ar no LTED

variou entre 74% (quando foi ligado o equipamento) a 80%, porém na planta multiuso do

CTGÁS variou entre 78% (quando foi ligado o equipamento) e 28% (quando a temperatura

atingiu 40,9ºC).
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Figura 1-5

Descrição da Temperatura Interna do Módulo de Refrigeração do LTED.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-6 mostra a temperatura do consumo de água quente pelo LTC – Laboratório

de Testes de Cilindros de GNV. Foi colocado um Hidrômetro (medidor de consumo de água,

em m³) para poder ter uma situação real do consumo dessa água quente. Pode-se destacar a

variação de temperatura de água quente, entre 25,8ºC (quando foi ligado o equipamento) e

69,2ºC devido à recuperação de calor entre o circuito fechado (trocador de calor e caixa

d’água) para a utilização da água quente na lavagem dos cilindros. O LTC utiliza essa água

quente a partir de 60ºC. Durante todos o testes foram consumidos 120 m³ de água quente no

LTC.

Figura 1-6

Descrição da Temperatura do Consumo de Água Quente pelo LTC.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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A figura 1-7 mostra a temperatura da água fria do Módulo de Refrigeração

(temperatura de entrada de água fria vindo do compressor, que se encontra no Módulo

Acionador, a temperatura de saída da água fria do Módulo de Refrigeração para o fan-coil do

LPG, LTED e o registro da temperatura dessa fria pelo Módulo de Refrigeração). Pode-se

destacar a variação de temperatura de saída da água fria, registrada pelo Módulo de

Refrigeração entre 25,2ºC (quando foi ligado o equipamento) e 7,9ºC.

Figura 1-7

Descrição da Temperatura da Água Fria do Módulo de Refrigeração.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-8 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (KW gerado,

Fator de Potência e Freqüência do equipamento. Pode-se destacar que a freqüência ficou

constante em 60 Hz. Os testes foram programado para ser gerado pelo equipamento 5, 10, 15,

20, 25 kW. Pode-se destacar a variação do Fator de Potência entre 1 (quando foi o

equipamento estava desligado) e 0,198 Hz. Essa distorção Harmônica não prejudicou o bom

rendimento do equipamento porque o equipamento estava operando em paralelo com a

concessionária local (COSERN) por isso manteve-se sempre constante a freqüência.
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Figura 1-7

Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (kW, FP e Hz).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

As figuras 1-9 e 1-10 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (kWh e

Run-Time). Pode-se destacar que a quantidade de kWh produzido pelo equipamento é

acumulativo desde os testes de fábrica pela FOCKINK até os testes de longa duração

realizados pelo CTGÁS. Observa-se que o Run-Time (horas trabalhadas pelo equipamento)

foi de 188 h trabalhadas consecutivamente (começou no CTGÁS em 295 h até 483 h).

Figura 1-9

Status do Sistema do Co-gerador da FOCKINK (kWh e Run-Time).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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Figura 1-10

Status do Sistema do Co-gerador da FOCKINK (Run-Time).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-11 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (kVA por fase,

kW por Fase e kVAR por fase A, B e C). Pode-se destacar que a quantidade de kW produzida

pelo equipamento de penderá do modo de operação. Se o co-gerador estiver operando em

paralelismo com a concessionária as três fases ficam balanceadas(programada para 25 kw, as

fases geram, em média, 8.6, 8.3 e 8,1), porém se ele estiver operando em modo de teste (o

gerador em stand-by, ou seja, o gerador somente será acionado quando faltar energia da

concessionária) apenas a Fase B fica gerando 0.5 kW para que as bombas possam movimentar

a água gelada que circula pelos fan-coils para poder climatizar os laboratórios.

Figura 1-11

Status do Sistema do Co-gerador da FOCKINK (kVA, kW e kVAR por fase).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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A figura 1-12 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (tensão

Fase/Neutro por Fase). Pode-se observar que quando o equipamento está operando em

paralelismo com a concessionária há um equilíbrio de tensão nas fases, porque a

concessionária trabalha para que diminua a distorção harmônica entre as fases.

Figura 1-12

Status do Sistema do Co-gerador da FOCKINK (Tensão Fase/Neutro por Fase).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).

A figura 1-13 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (corrente e

fator de potência por fase). Pode-se observar um equilíbrio das correntes e do fator de

potência quando o equipamento esta operando em paralelismo com a concessionária. Quando

ocorre um pico, a concessionária corrige essa distorção harmônica.

Figura 1-13

Status do Sistema do Co-gerador da FOCKINK (Corrente e Fator de Potência por Fase).

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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A figura 1-14 mostra o Status do Sistema de Co-geração da FOCKINK (corrente e

fator de potência por fase). Pode-se destacar a variação do nível de ruído do equipamento

entre 59 dB (A), decibel, quando foi ligado o equipamento e 7,7 dB (A) . De acordo com a

NR-15 – Anexo Nº 1 – Limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, com o tempo

máximo de exposição diária permissível para 8 horas de trabalho é de 85 db(A). O sistema de

micro-cogeração da FOCKINK trabalha com um nível de ruído tolerável.

Figura 1-13

Nível de Ruído do Equipamento.

Fonte: CTGÁS (Set/2004).
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Anexo J

1 TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 540.4.052.01-0

1.1 Objetivo

Possibilitar o desenvolvimento da tecnologia e a fabricação de um sistema de co-

geração de energia, utilizando gás natural como combustível, projetando para atender aos

requisitos de consumo de energia elétrica, calor e refrigeração de micro e pequenas empresas

dos setores industriais e de serviços (PETROBRAS, 2001).

1.2 PARTÍCIPES

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista,

inscrita no CNPL – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o

Nº 33.000.167/0001-01, com sede à Avenida República do Chile, Nº 65, Rio de Janeiro – RJ,

neste ato representada por seu Gerente de cadastro, Qualificação e Desenvolvimento de

Materiais e Novos Fornecedores – Sr. Paulo Sérgio Rodrigues Alonso. PETROBRAS.

CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS – CTGÁS, entidade de direito privado,

inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o Nº

03.784.680/0001-12, com sede à Av. Capitão-Mor Gouveia, Nº 1480, Lagoa Nova, Estado do

Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Diretor de Tecnologias do Gás, Sr. Pedro

Neto Nogueira Diógenes. CTGÁS.

FOCKINK – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, com sede na Rua da Holanda, Nº

123, Panambi, Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério

da Fazenda sob o Nº 92.011.170/0001-90, neste ato representado pelo seu Diretor, Sr. Bruno

Artur Fockink. FOCKINK

1.3 Considerações do Termo de Cooperação Nº 540.4.052.01-0

��A PETROBRAS deseja promover o desenvolvimento da tecnologia para

fabricação e a qualificação de fornecedores de sistemas de co-geração que

atendam os requisitos de consumo de energia elétrica, calor e refrigeração,

utilizando gás natural como combustível, adequado ao perfil de consumo

energético de micro e pequenas empresas dos setores industriais e de serviços,
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não oferecendo a garantia de demanda ou de compra futura do resultado deste

desenvolvimento a FOCKINK;

��A PETROBRAS dispõe de procedimentos para qualificação de fornecedores,

nos quais a comprovação de desempenho satisfatório é requisito básico e, para

tanto, a PETROBRAS acompanhará o projeto, fabricação, efetuará testes em

fábrica, laboratórios próprios ou de terceiros e de campo, bem como

acompanhará o desempenho deste desenvolvimento, para obtenção de

parâmetros visando à escolha e qualificação de fornecedores;

��A PETROBRAS tem as obrigações de:

��Fornecer dados e informações, necessários ao desenvolvimento dos

serviços pela FOCKINK;

��Efetuar os repasses financeiros a FOCKINK;

��Providenciar o transporte do sistema de micro-cogeração a gás natural

da FOCKINK até o CTGÁS, ao qual no CTGÁS serão feitos os testes

de longa duração;

��Presenciar destes dos Módulos que compõe o PROTÓTIPO de micro-

cogeração a gás natural (Módulo Acionador, Módulo Gerador, Módulo

de Refrigeração, Modulo Armazenador de Emergência, Módulo de

Exaustão, Módulo de Controle e Módulo Chassis);

��Analise do Projeto, dos procedimentos de fabricação, testes e instalação

das especificações técnicas, dos métodos de ensaios e testes do

PROTÓTIPO e acessórios, bem como da documentação técnica.

��A PETROBRAS tem os direitos de:

��O PROTÓTIPO será propriedade da PETROBRAS;

��Propriedade Intelectual;

��Rejeitar os materiais no todo ou em parte, sempre que estiverem de

desacordo com o estipulado no Termo de Cooperação;

��Estabelecer acordo com terceiros, mesmo na vigência do Termo de

Cooperação com a FOCKINK para o desenvolvimento ou qualificação
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de PROTÓTIPO com as mesmas características do que é objeto do

termo de cooperação já citado;

��A aceitação final do PROTÓTIPO pela PETROBRAS está

condicionada à aprovação nos testes de qualificação em laboratórios ou

em bancadas de testes, aceitação em fábrica e desempenho após a

instalação, e, ainda, à apresentação do relatório final de fabricação e

testes, além de toda a documentação pertinente a cada fase de

desenvolvimento.

��O CTGÁS deseja promover a utilização dos resultados deste desenvolvimento

como meio de contribuir para o aumento de competitividade das indústrias de

bens e serviços e, para tanto dispõe de capacitação para pesquisa e

desenvolvimento tecnológico, instalações, facilidades e de laboratórios de

testes e medições, os quais serão empregados nesta cooperação;

��O CTGÁS tem as obrigações de:

��Fornecer dados e informações, necessários ao desenvolvimento dos

serviços;

��Preparar local de instalação do PROTÓTIPO considerando a infra-

estrutura e as facilidades necessárias;

��Providenciar a conversão do Módulo Acionador (Motor), a ser

adquirido pela FOCKINK, antes da realização dos testes;

��Analisar o projeto, dos procedimentos de fabricação, testes e instalação

das especificações técnicas dos métodos de ensaio e testes do

PROTÓTIPO e acessórios, bem como da documentação técnica.

��O CTGÁS tem os direitos de:

��Propriedade Intelectual;

��Acompanhamento da instalação e testes de partida do PROTÓTIPO no

CTGÁS, conforme especificado nos documentos técnicos aplicáveis;

��Rejeitar os materiais no todo ou em parte, sempre que estiverem em

desacordo com o estipulado no Termo de Cooperação.
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��A FOCKINK dispõe de capacitação fabril, assistência técnica, instalações e

recursos técnicos, os quais poderão ser empregados nesta cooperação,

necessários ao desenvolvimento da tecnologia e fabricação de um sistema de

co-geração que atenda aos requisitos de consumo de energia elétrica, calor e

refrigeração de micro e pequenas empresas dos setores industriais e de

serviços, utilizando o gás natural como combustível.

��A FOCKINK tem as obrigações de:

��Garantir aos técnicos da PETROBRAS e do CTGÁS, livre acesso às

suas dependências, bem como às informações geradas;

��Corrigir durante o período de 18 meses, após a entrega, as falhas de

fabricação, montagem e transporte que vierem a ser detectadas no

PROTÓTIPO, mesmo após a aceitação final;

��Permitir que a PETROBRAS e o CTGÁS participem das reuniões de

desenvolvimento do projeto e/ou de fabricação do PROTÓTIPO em

todas as suas etapas incluindo os testes de qualificação;

��Elaborar o programa de desenvolvimento, fabricação, testes e

instalação do PROTÓTIPO, respeitados os direitos de propriedade

industrial ou intelectual de terceiros;

��Acatar as observações da PETROBRAS e do CTGÁS, objetivando,

maior adequação do PROTÓTIPO e TESTES às suas necessidades

operacionais;

��Manter a PETROBRAS e o CTGÁS durante e após a vigência do

Termo de Cooperação, a salvo de quaisquer reclamação ou

reinvidicações relativas a direitos de propriedade industrial ou

intelectual, respondendo por eventuais ônus que venham a ser

suportados pela PETROBRAS ou pelo CTGÁS em conseqüência

dessas reclamações ou reinvidicações;

��Assumir total responsabilidade pelas ações e omissões de seus

empregados, fornecedores e pessoas direta ou indiretamente

empregadas pelos mesmos;
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��Comparecer, quando solicitado, aos locais indicados pela

PETROBRAS ou pelo CTGÁS através de representantes devidamente

habilitados e credenciados, para exames e esclarecimentos de qualquer

assunto relacionado ao Termo de Cooperação;

��Reparar, as empresas PETROBRAS e CTGÁS, quaisquer

irregularidades e providenciar o retrabalho das atividades não aceita

pela PETROBRAS ou pelo CTGÁS, por terem sido executadas em

discordância com os documentos técnicos e normas aplicáveis;

��Responder por qualquer dano ou prejuízo causado a PETROBRAS, ao

CTGÁS ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou

empregados em decorrência da execução dos serviços previstos neste

termo.

��Entregar o PROTÓTIPO, nas condições adequadas ao CTGÁS;

��Fornecer mão de obra técnica para executar os trabalhos de supervisão,

montagem de acessórios e conexões durante a instalação do

PROTÓTIPO, além de ferramentas e materiais de consumo necessários.

��A FOCKINK tem os direitos de:

��Propriedade Intelectual;

��Comercializar o MATERIAL em escala industrial devendo informar a

participação da PETROBRAS e do CTGÁS, com o uso de logomarcas

e informações previamente aprovadas pelas PETROBRAS e pelo

CTGÁS.




