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Nos últimos anos o Brasil vem enfrentando dificuldades para a geração de energia 

elétrica devido à escassez de chuvas. O modelo predominantemente híbrido adotado no país, 
a limitação da água e as extensas linhas de transmissão devido à geração centralizada geram 
um forte impacto no sistema, especialmente em edificações destinadas a abrigar a prestação 
de serviços de saúde que, devido à característica da atividade, devem contar com fornecimento 
contínuo e ininterrupto de energia. 

O sistema de energia elétrica é a principal e mais importante facilities em um Hospital, 
responsável por manter em pleno funcionamento todos os sistemas e equipamentos que 
suportam os processos de negócios, procedimentos clínicos e assistenciais das instituições. 
Cada vez mais os Hospitais necessitam de sistemas elétricos confiáveis e seguros, que 
possuam alta disponibilidade operacional e, inclusive, que estejam preparados para funcionar 
em situações emergenciais ou de indisponibilidade de energia fornecida pela Concessionária 
Local. 

Infelizmente temos presenciado ocorrências em que o desabastecimento de energia 
pela rede local e a limitação dos sistemas emergenciais próprios de abastecimento tem 
colocado em risco a vida de pacientes. 

http://www.geradoresadiesel.com.br/index.php/2015/11/12/para-compensar-apago-
eletropaulo-ter-que-reformar-rede-em-hospitais-2/ 

http://www.alerj.rj.gov.br/common/noticia_corpo.asp?num=33202 

http://infonet.com.br/economia/ler.asp?id=135780 

Diante desse cenário, vemos como alternativa a descentralização da geração de 
energia e a diversificação da matriz no que se refere ao fornecimento de energia para unidades 
hospitalares. 

A geração distribuída traz benefícios para o consumidor e para o setor elétrico, 
reduzindo a necessidade de estrutura de transmissão elétrica, evitando perdas e reduzindo o 
impacto ambiental. A redundância no sistema de abastecimento elétrico reduz a dependência 
da rede externa e aumenta a confiabilidade da operação e a segurança energética do 
complexo hospitalar. 

A proposta ora apresentada contempla a diversificação de fontes de energia ao 
considerar a cogeração, a adaptação de grupos moto geradores para solução híbrida diesel/ 
gás natural e também a energia solar. 

A cogeração, que consiste na geração de energia elétrica junto ao aproveitamento da 
energia térmica liberada no processo de combustão, apresenta-se como uma importante fonte 
complementar para o sistema elétrico. Nela, os gases da combustão são capturados e 
aproveitados em outros processos, que demandam energia térmica, o que diminui a 
necessidade da eletricidade. 

A solução híbrida para grupos moto geradores consiste em uma adaptação do 
equipamento para operação bicombustível diesel/ gás natural. A injeção de gás natural nos 
motores diesel traz vantagens tanto na questão de manutenção e na redução de poluentes na 
atmosfera, quanto na economia de custos nas operações diárias. 



Com a redução de poluentes devido à utilização de gás natural os motores podem 
operar sem necessidade de filtragem e ainda assim atenderem as normas vigentes para 
emissão de poluentes. 

Deve-se considerar, também, a necessidade crescente de incentivo ao acionamento de 
geradores em horários de pico a fim de aliviar o sistema elétrico nacional. 

O aproveitamento da energia solar funciona a partir da captação de energia 
proveniente dos raios solares coletados por painéis externos ao ambiente e conversão desta 
para aquecimento de água ou para geração de energia elétrica. 

Como exemplo temos o projeto para implantação de geração distribuída no Complexo 
Hospitalar das Clínicas. O projeto inclui uma central de cogeração, usina solar fotovoltaica com 
sistemas de armazenamento de energia e modernização de equipamentos de ar-condicionado, 
e permitirá aumentar a confiabilidade do sistema de energia, a modernização do parque de 
equipamentos, redução dos custos operacionais e centralização da geração de energia e água 
gelada. Objetiva a ampliação da segurança energética e a máxima eficiência no uso integrado 
de energia em todo o conjunto destas unidades do maior complexo hospitalar do país. Visam 
aumentar a autonomia energética no estado, com a ampliação do uso de energias renováveis e 
de gás natural. 

Pelos motivos expostos, em busca da segurança energética nas edificações destinadas 
a abrigar a prestação de serviços de saúde, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação da 
presente medida de relevância e interesse. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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