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Resumo 

O setor de microgeração eólico no mundo já supera 270MW com milhares de pequenas 

turbinas com até 100kW de potencia instalada. Em 2010, este setor, no mundo, cresceu mais 

de 50% em faturamento e deve continuar em alta à medida que a expectativa do preço da 

energia seja de alta e a consciência ambiental aumente. No Brasil, a microgeração recebeu um 

grande incentivo com a Resolução Normativa da ANEEL Nº 482, de 17 de abril de 2012 que 

estabelece as condições gerais para a conexão de sistemas de microgeração e minigeração 

distribuída às redes de transmissão de energia elétrica tais como Pequenas Centrais 

Hidráulicas – PCH, Solar fotovoltaico, Eólico, Biomassa e Cogeração qualificada. Com esta 

normativa, qualquer cidadão brasileiro, quer seja pessoa física ou jurídica, pode agora montar 

um sistema de geração de energia de pequeno porte utilizando painel solar fotovoltaico ou 

aerogerador, conectá-lo na rede pública de energia e receber créditos para abater na sua 

própria conta de energia. Neste trabalho serão focadas as tecnologias Fotovoltaica e eólica, 

pois são as que apresentam maior desenvolvimento no país e são mais adequadas à geração 

distribuída.  Como esta resolução normativa é bastante recente, pois entrou em vigor em 

dezembro de 2013, surgem grandes questionamentos que podem definir o futuro da 

microgeração distribuída no país: - Compensa investir em sistemas de micro ou minigeração 

distribuídas de energia, no contexto da normativa 482? - Com quanto tempo o meu 

investimento trará retorno? Neste contexto o objetivo desta dissertação é aplicar ferramentas 

de modelagem de processo para detalhar o passo a passo deste novo negócio de geração 

distribuída de energia, utilizando sistema solar ou eólico, identificando as variáveis 

envolvidas no processo, principalmente aquelas que podem contribuir para a avaliação da 

viabilidade econômica do processo em estudo. Para respaldar este estudo, foi desenvolvida 

toda uma fundamentação teórica envolvendo as principais áreas da tecnologia, necessárias ao 

bom entendimento do trabalho. Foi proposto um modelo para este novo negócio de geração de 
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energia com 14 subprocessos. O resultado da modelagem deste processo nos trouxe um fluxo 

de trabalho com 14 subprocessos bastante detalhados, onde foi aplicada a ferramenta SIPOC, 

que mostrou os fornecedores, as entradas, as saídas e os clientes de cada subprocesso. Por fim, 

o modelo foi aplicado num projeto real de um sistema fotovoltaico de 50kWp, onde o estudo 

de viabilidade mostrou que a tecnologia fotovoltaica, na atual realidade brasileira, não se 

apresenta com uma boa opção de investimento para empresas enquadradas nas tarifas do 

grupo A. Já para os estabelecimentos do grupo B (tarifa residencial) essa tecnologia já 

apresenta uma boa atratividade para o investimento. 

Palavras-chave: Energia solar. Energia Eólica. Mini e Microgeração Distribuída. Resolução 

Normativa ANEEL Nº 482/2012. 
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Abstract 

The wind microgeneration sector in the world already exceeds 270MW with thousands of 

small turbines up to 100kW of installed power. In 2010, this sector in the world increased 

more than 50% in earnings and should remain high as the expectation of the price of energy is 

high and the environmentally conscious increases. In Brazil, microgeneration received a huge 

incentive with the Normative Resolution No. 482/2012 of April 17, 2012 laying down the 

general conditions for the systems connections of microgeneration and minigeneration 

distributed to electrical power transmission systems, such as small hydropower station – PCH, 

photovoltaic solar, wind, biomass and qualified cogeneration. Whith This normative law, any 

Brazilian citizen, individual or legal entity, can set up a small system of power generation 

using photovoltaic panel or wind generator, plug it into the public power grid and receive 

credits to reduce its electric power bill. This work will focus in the Photovoltaic and wind 

technologies, as are those that present greater development in Brazil and are most suitable for 

distributed generation. Since this normative resolution is recent which entered into force in 

December 2013 major questions arise that may define the future of distributed 

microgeneration in the country: - Pays to invest in micro and minigeneration distributed 

energy systems, in the context of the normative 482? - How long will my investment return? 

In this context, the objective of this dissertation is to apply process modeling tools to detail 

step by step this new business of distributed energy generation using solar or wind system, 

identifying the involved process variables, mainly those that can contribute to the evaluation 

of the economic viability of the process under study. To support this study, we developed a 

whole theoretical foundation involving the main areas of technology necessary for the proper 

understanding of this work. Finally, it is proposed a model for this new business of power 

generation with 14 very detailed subprocesses. The result of this process modeling brought 

about a workflow with 14 very detailed subprocesses, to which the SIPOC tool was applied. 
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This showed the suppliers, inputs, outputs and customers of each subprocess. Ultimately, the 

model was applied in a real design of a 50kWp photovoltaic system, whose feasibility study 

laid bare that the photovoltaic technology, in the current Brazilian reality, cannot be regarded 

as a good investment option for companies, operating under the rates of group A. As for the 

establishments of group B (residential rate) this technology, by its turn, can prove to be an 

attractive investment.  

Keywords: Solar energy; Wind Energy; Distributed Minigeneration; Distributed 

Microgeneration; ANEEL Resolution No. 482/2012 
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1. Introdução

1.1 Motivação 

Desde a década de 70, com a grande crise de petróleo, as empresas e governos vêm 

sofrendo uma pressão para substituírem fontes fósseis de geração de energia, como o petróleo 

e o carvão, por energias renováveis, como solar e eólica. Essa é uma estratégia não só para 

reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, mas para consolidar um crescimento 

econômico baseado em tecnologias sustentáveis e que não prejudiquem o planeta. 

Recentemente em 2013, com a entrada em vigor da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) N° 482/2012 - Microgeração e Minigeração 

Distribuídas, nos colocamos diante do inicio de uma nova realidade brasileira do ponto de 

vista de micro e minigeração distribuída de energia. Esta resolução vem atender os anseios e 

necessidades do cidadão brasileiro que sonhava em montar sua “pequena usina de energia” 

para suprir suas necessidades individuais, quer seja na sua própria residência, no seu 

condomínio, na sua empresa, etc. 

Entretanto, assim como nos grandes investimentos eólicos ou solar, os pequenos 

investidores dos “Sistemas Urbanos de Geração” deparam-se com as problemáticas 

semelhantes e incertezas do seu investimento, surgindo assim questões como: 

 Compensa investir neste sistema de geração de energia?

 Com quanto tempo meu investimento trará retorno?

Estas questões são objetivas e decisivas para o posicionamento do investidor, 

entretanto, sua resposta é complexa e envolve riscos de diversas naturezas. 

Nesta dissertação pretendem-se aplicar ferramentas de modelagem de processo para 

detalhar o passo a passo da instalação de um sistema solar ou eólico de microgeração 
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distribuída, identificando as variáveis envolvidas no processo, principalmente aquelas que 

podem contribuir para a sua avaliação da viabilidade econômica. 

Assim, a questão que motivou a realização deste trabalho foi: Compensa realizar um 

determinado investimento num Sistema Eólico ou fotovoltaico de pequeno porte para Geração 

de Energia no contexto da micro e minigeração distribuída? 

1.2 Objetivo Geral 

 Modelar, utilizando as técnicas de diagrama de fluxo e a ferramenta SIPOC, o 

processo de negócio de geração solar fotovoltaica ou eólica de pequeno porte 

no contexto da Resolução Normativa ANEEL Nº 482/2012,  de forma a contribuir 

para a sua avaliação de viabilidade econômica. 

1.3 Objetivos Específicos 

 Aplicar a técnica de modelagem “Diagrama de Fluxo”, para mapear todos os 

subprocessos do processo de negócio de geração solar fotovoltaica ou  eólica de 

pequeno porte no contexto da Resolução Normativa ANEEL Nº 482/2012. 

 Aplicar a técnica de modelagem SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 

Customers), para identificar em cada subprocesso do processo analisado, suas 

atividades, seus fornecedores, às entradas, às saídas e os clientes, de forma a 

contribuir para a avaliação da Viabilidade econômica do processo em estudo. 

 Contribuir para a Avaliação da Viabilidade econômica do processo em estudo, 

calculando e analisando seus principais parâmetros econômicos, quais sejam: 

VPL, TIR e Payback. 

Aplicar o modelo proposto neste trabalho e realizar um estudo de caso num projeto 

de energia solar fotovoltaica. 
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1.4 Justificativa e Relevância do Trabalho 

O Brasil se destaca no cenário mundial de energia, pois apresenta sua matriz 

energética baseada fortemente em fontes renováveis. O Balanço Energético Nacional de 2010, 

(Figura 1), aponta que 47% da energia brasileira vêm de fontes renováveis contra 14% da 

matriz mundial. 

Figura 1 - Utilização de energias renováveis na matriz energética nacional 

. 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 2010 

Neste contexto, na última década, o mercado de energia eólica vem se destacando 

dentre as fontes renováveis no país, havendo um contínuo crescimento do segmento de grande 

porte, fruto de ações governamentais como o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA). 

Nos últimos 12 anos, o setor de energia eólica brasileiro recebeu investimentos da 

ordem de US$ 14 bilhões, o equivalente ao que está sendo investido na construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte no estado do Pará. 

53% 

86% 
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Mais recentemente, vem ganhando espaço na matriz elétrica brasileira, as tecnologias 

de energia solar fotovoltaica e térmica. 

O aumento do consumo mundial de energia elétrica esta incentivando novas formas 

de geração. Discute-se muito hoje sobre as vantagens e desvantagens da Geração Distribuída 

(GD) 

Os estímulos à geração distribuída (geralmente localizada próxima aos centros de 

carga) justificam-se pelos potenciais benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao 

sistema elétrico: a postergação de investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e 

transmissão; o baixo impacto ambiental; a redução no carregamento das redes; a redução de 

perdas e a diversificação da matriz energética, entre outros. 

Além destas vantagens, a geração distribuída permite que os empresários e pessoas 

comuns possam instalar tais sistemas e economizar na sua conta de energia. 

De acordo com o Caderno Temático ANEEL - Micro e Minigeração Distribuída, a 

micro e a minigeração distribuída consistem na produção de energia elétrica a partir de 

pequenas centrais geradoras que utilizam fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, 

biomassa ou cogeração qualificada, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras. 

Num contexto nacional, os debates sobre a geração de energia elétrica veem 

assumindo importância estratégica na medida em que, ao longo dos anos, a evolução 

demográfica e o crescimento da atividade econômica têm resultado num constante aumento 

da demanda por energia elétrica no País. 

Nesse cenário de desenvolvimento, é preciso pensar em alternativas que respondam à 

necessidade de expansão e diversificação do parque gerador elétrico do país são nesse 

contexto que estão inseridas as pequenas centrais geradoras (micro e minigeração distribuída). 
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Diante deste contexto, este trabalho reveste-se de grande relevância, pois vai ao 

encontro das políticas estratégicas Nacionais de energia, disseminando e incentivando a 

utilização das tecnologias solar e eólica através da modelagem do processo de negócio de 

geração solar fotovoltaica ou eólica de pequeno porte no contexto da Resolução Normativa 

ANEEL Nº 482/2012 

1.5 Delimitações da Pesquisa 

Conforme está explicitado nas seções 1.2 e 1.3, o objetivo deste trabalho é aplicar as 

metodologias de Diagrama de Fluxo e SIPOC para modelar o processo em estudo e identificar 

variáveis e parâmetros técnicos/financeiros que possibilitem uma análise básica da viabilidade 

econômica de sistemas fotovoltaicos ou eólicos, através do cálculo de alguns indicadores 

financeiros, tais como VPL, TIR e Payback. Desta forma pretende-se responder a questão que 

motivou a realização deste trabalho: Compensa realizar um determinado investimento num 

Sistema Eólico ou fotovoltaico de pequeno porte para Geração de Energia no contexto da 

micro e minigeração distribuída? 

Apesar das técnicas e ferramentas de modelagem de processo serem muito utilizadas 

para nortear as ações dos decisores, levando-os à tomada de decisão que melhoram e 

fortalecem as empresas, não serão abordados neste trabalho os aspectos de melhoria de 

processo em si. 
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1.6 Estrutura do Trabalho  

Este trabalho de Mestrado está dividido em 6 capítulos dentro de uma sequencia 

lógica de abordagem do assunto. Nesta sequencia, pretende-se apresentar ao leitor os 

questionamentos e motivações que levaram o autor a desenvolver a pesquisa. Em seguida é 

desenvolvida uma fundamentação teórica e proposta uma modelagem para o processo em 

estudo. 

Por fim, nos capítulos 4, 5 e 6 é apresentada uma aplicação do modelo proposto e a 

análise dos resultados com as conclusões e propostas futuras. 

ITEM TÍTULO OBJETIVOS CONTEÚDO 

1 Introdução Esse item, apresenta uma abordagem geral do 

assunto proposto. É feita uma contextualização do 

tema e apresentação dos questionamentos que 

motivaram o trabalho. Em seguida serão 

apresentados a justificativa e o objetivo proposto 

da dissertação, descrevendo a metodologia 

utilizada e a estrutura do projeto em capítulos 

1.1 - Motivação 

1.2 - Objetivo Geral 

1.3 - Objetivo Específico 

1.4 - Justificativa e relevância do 

trabalho 

1.5 - Delimitação da Pesquisa 

1.6 - Estrutura do Trabalho 

2 Fundamentação 

Teórica 

Este item, apresenta os principais conceitos sobre 

a fundamentação teórica, fazendo uma reflexão 

sobre a matriz energética brasileira e o potencial 

solar e eólico. Em seguida faz-se uma introdução 

sobre a Normativa ANEEL 482, contextualizando 

a micro e minigeração distribuída. Por fim faz-se 

uma abordagem teórica sobre Modelagem de 

Processos utilizando diagrama de fluxos e matriz 

SIPOC 

- A matriz Energética do Brasil 

- Instalação de parque eólico no 

Brasil 

- Instalação de parque solar no 

Brasil 

- A micro e minigeração no Brasil 

- A Resolução Normativa ANEEL 

482 de 17 de abril de 2012 

- Diagrama de fluxo de trabalho 

para modelagem de processos 

- Ferramenta de modelagem de 

processo SIPOC 

- Análise de Viabilidade 

Econômica 

3 Proposta da 

Modelagem do 

Processo 

Neste item, o mais importante de todos, faz-se a 

aplicação da teoria de modelagem abordada no 

capítulo anterior. Utilizando-se do diagrama de 

fluxo e matriz SIPOC, propõe-se uma modelagem 

do processo em estudo, com a identificação de 14 

subprocessos, cada um com seus fornecedores, 

entradas, saídas e clientes. Com esta modelagem 

foi possível identificar todas as variáveis 

envolvidas no processo, inclusive as variáveis 

econômica que possibilitam a avaliação da 

viabilidade econômica do sistema de geração de 

energia.  

- Aplicação da Modelagem de 

Processo utilizando Diagrama de 

Fluxo 

- Aplicação da ferramenta SIPOC 

- A modelagem proposta 

- A análise SIPOC para cada 

subprocesso 
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4 Aplicação do 

modelo 

proposto 

Analisar a modelagem proposta neste trabalho, 

aplicando-a num estudo de caso real de um 

sistema solar fotovoltaico. 

-Contextualização do SENAI/PB; 

-Análise do Subprocesso 1 do 

modelo proposto; 

-Análise do Subprocesso 2 do 

modelo proposto; 

5 Análise dos 

resultados do 

Trabalho 

 

 

Neste item, são apresentados os resultados 

alcançados com o trabalho, tais como a 

modelagem do processo em estudo e a 

identificação das variáveis envolvidas neste 

processo. 

Análise dos resultados do Trabalho 

 

 

6 Conclusão e 

Propostas 

Futuras 

Neste quinto e último item são apresentadas as 

conclusões finais e algumas propostas futuras 

para continuação do trabalho. 

Conclusão e Propostas Futuras 
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2 Fundamentação Teórica 

No mundo a demanda por eletricidade tem aumentado a cada ano e devido a 

preocupações com os impactos ambientais, causados por combustíveis fosseis, as fontes de 

energia alternativas tem ganhado cada vez mais espaço. As energias solar e eólica tem se 

destacado e vários estudos se concentram nesta área por se tratar de energia limpa e renovável 

(TABARES, 2014). 

Em países como Alemanha tem-se investido maciçamente em fontes alternativas 

com enfoque especial na geração distribuída de energia. Na Alemanha qualquer cidadão pode 

gerar energia elétrica e comercializar com as concessionárias sem muita burocracia. Duas 

fontes alternativas que tem ganhado destaque na Alemanha são a solar e eólica. Segundo 

dados do Instituto Fraunhofer contidas no documento “Electricity production from solar and 

wind in Germany in 2014” (BRUGUER, 2014), até abril de 2014 a potência instalada chegava 

a 36858 GW para energia solar e 33668 GW para energia eólica. A energia gerada pelo sol 

nos quatro primeiros meses de 2014 foi de 9,4 TWh enquanto que os ventos geraram 20,5 

TWh. 

Apesar dos esforços apresentados pela Alemanha desde o começo do milênio 

observa-se segundo dados do Instituto Fraunhofer, presente no mesmo documento 

(BRUGUER, 2014), que ainda predomina hoje a produção de energia nuclear e 

principalmente de energia proveniente da queima de carvão em termoelétricas. As 

perspectivas alemãs são se desvincular da energia nuclear até 2022 e incrementar cada vez 

mais em sua matriz energética fontes renováveis de energia. 

Segundo a Empresa de Pesquisas Energética (EPE) o consumo de energia no Brasil 

deve crescer em média 4,1% ao ano até 2022. Em 2012 o consumo registrado foi de 447506 

GWh e espera-se para 2022 que o esse valor chegue a 672008 GWh (TOLMASQUIM, 2013). 

Com a diminuição progressiva da possibilidade de construção de hidroelétricas de grande 
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porte, o Brasil deverá mudar seu planejamento energético nos próximos anos e a porcentagem 

de participação de energia termoelétrica deve aumentar consideravelmente na matriz 

energética nacional, aumentado também os custos de operação do sistema, que devem ser 

repassados para o consumidor.  

Ao contrário do que acontecem com o preço da energia, os preços de painéis solares 

e turbinas eólicas estão em projeção de queda nos próximos anos o que deve tornar a geração 

distribuída mais viável. 

No Brasil a Resolução Normativa Nº 482/2012 da ANEEL (ANEEL, 2011) 

estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica e também o sistema de compensação de energia. A 

resolução possibilita que qualquer usuário do sistema elétrico, seja pessoa física ou jurídica, 

possa gerar sua própria energia, deste que atendam aos requisitos básicos apresentados na 

resolução (BRASIL, 2012).  

Apesar da publicação da resolução, que já foi considerada um grande avanço, até o 

final de abril deste ano, passados pouco mais de 2 anos deste a publicação Resolução Nº 

482/2012, apenas 120 projetos encontram-se instalados no país. O maior número de projetos 

instalados utiliza a tecnologia fotovoltaica, com 105 sistemas, 12 são eólicos, 1de biomassa e 

2 híbridos de solar e eólica (ANEEL, [s.d]). 

A geração distribuída quando alocada de maneira estratégica ocasiona inúmeros 

benefícios, tanto para concessionária quanto para os consumidores (ZHU, 2007). Algumas 

vantagens são: melhora nos perfis de tensão, redução de perdas de energia, diminuição da 

necessidade de investimentos em linhas de transmissão e correção de geração em áreas 

deficientes (BORGES, 2006; BRANCO, 2014).  
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2.1 A Matriz Energética do Brasil 

O Brasil é um país privilegiado pela natureza e tem vários rios onde foi possível 

construir várias usinas hidrelétricas de médio e grande porte, sendo esse tipo de geração o 

principal constituinte da matriz energética brasileira atual. Segundo dados da ANEEL de maio 

de 2014 (ANEEL [s.d.]) existem hoje no Brasil 1.108 usinas hidroelétricas com potência 

instalada somada de 86.918.788 kW, o que representa um total de 67,44 % de toda matriz 

energética nacional.  

O Brasil possui ainda 116 usinas termoelétricas de gás natural e 41 usinas 

termoelétricas de gás processado com uma capacidade instalada de 12.534.521 kW e 

1.747.423 kW respectivamente. As capacidades somadas resultam em um total de 11,08% de 

toda matriz nacional, conforme se observa na Figura 2: 

Figura 2 - Constituição da matriz energética brasileira segundo dados da ANEEL de maio de 

2014. 

 

 

Fonte: ANEEL, 2014. 

As outras fontes de energia do Brasil vêm da queima de derivados de petróleo em 

1176 usinas com capacidade instalada de 7.628.648 kW ou 5,92%, da queima de biomassa em 
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481 com capacidade instalada de 11.555.513 kW ou 8,43%, da queima de carvão mineral em 

13 usinas com capacidade de 3.389.465 kW ou 2,47%, de 2 usinas nucleares  com capacidade 

de 1.990.000 kW ou 1,45%, de 145 usinas eólicas com capacidade instalada de 3.067.780 kW 

ou 2,24% e de importação do Paraguai, Argentina, Venezuela e Uruguai com um total de 

8.170.000 kW ou 5,96%. O cenário atual mostra, a necessidade de diversificação da matriz 

energética nacional (ANEEL, [s.d.]) (SANTOS, 2014). 

Atualmente a produção de energia fotovoltaica no Brasil é tão pequena que suas 107 

usinas têm capacidade instalada de apenas 9.354 kW com uma porcentagem de participação 

no sistema nacional de apenas 0,0068%. O relatório geral aponta que o Brasil tem 

137.016.942 kW de carga instalada. 

Pela análise apresentada percebemos que as energias solar e eólica são pouco usadas 

no país com uma capacidade total instalada somada de apenas 3.077.134 kW. Se 

compararmos esses dados com países como Alemanha que possui fontes renováveis solar e 

eólica fortemente solidificada em sua matriz energética percebe-se que o Brasil tem muito a 

desenvolver nessas áreas. 

Segundo dados de Abril de 2014 do Instituto Fraunhofer, a Alemanha possui 

36.858GW de potência instalada provenientes de fontes solares e 33.668GW de fontes 

eólicas, o que representa 21,48% e 19,62% respectivamente de toda a carga instalada no país 

(BRUGER, 2014). 

2.2 Instalação de Parque Eólico no Brasil 

Segundo dados da ANEEL em parceria com a Associação Brasileira de Energia 

Eólica (ABEEÓLICA, 2013), a capacidade instalada de energia eólica deve passar de 2.509,5 

MW em 2012 para 8.772,7 MW em 2017 representando um aumento de mais de 200%. A 

previsão de crescimento leva em conta as contratações já realizadas nos leilões regulados e no 
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mercado livre e as obras de parques que já estão em andamento. Na Figura 3 é apresentada a 

evolução esperada. 

Figura 3 - Evolução esperada da capacidade instalada de energia eólica até 2017. 

  

Fonte: ANEEL; ABEEÓLICA, 2014. 

A Figura 3 apresenta as comercializações de energia ocorridos até 2013, sendo assim 

o crescimento pode ser ainda maior, caso haja novos leilões no mercado livre de energia 

elétrica.  

Os estados brasileiros com maior destaque em geração de energia eólica são em 

ordem: Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Norte é o 

estado que mais tem apostado neste tipo de geração, conforme se pode observar na (Figura 4), 

que contém a potência total instalada somada as potências de parques eólicos em construção e 

as demandas contratadas até 2017 por estado. 
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Figura 4 - Potencial eólico esperado por estado em 2017 com base nos parques eólicos já em 

operação, nos parques em construção e nas demandas contratadas por estado. 

 

Fonte: ANEEL; ABEEÓLICA, 2014. 

Conforme se verifica no gráfico da Figura 4 o Rio Grande do Norte deve alcançar 

uma potência instalada de 2837,5 MW em 2017. Este valor supera a potência instalada 

nacional que se tinha em todo o país no ano de 2012, que era de 2509,5 MW, conforme 

Figura 5.  

Por se tratar de energia limpa e não poluente a energia eólica evita que milhões de 

toneladas CO2 sejam injetadas na atmosfera todos os anos. O gráfico da Figura 5 revela que 

entre março de 2012 e março de 2013 deixou-se de ser injetado na atmosfera 1.394.383 

toneladas de CO2 e a tendência com o crescimento e aperfeiçoamento da tecnologia de 

geração no Brasil é que esse valor aumente. 
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Figura 5 - Emissões de CO2 evitadas pela geração eólica de energia elétrica entre março de 

2012 e março de 2013. 

 

Fonte: ANEEL; ABEEÓLICA, 2014. 

2.3  Instalação de Parque Solar no Brasil. 

O Brasil é localizado em sua maior parte na região inter-tropical possuindo grande 

potencial para aproveitamento da energia solar durante todo o ano. Este tipo de energia pode 

ser útil na regulagem da oferta de energia em tempos de estiagem, diminuindo a necessidade 

do uso de termoelétricas pela queima de petróleo e causando a diminuição dos gases 

poluentes da atmosfera (PEREIRA, 2006). 

A quantidade de energia solar que Terra recebe anualmente correspondendo a 10.000 

vezes o consumo energético mundial para o mesmo período. (CEPEL, 2004). Este potencial 

abundante se constitui uma excelente fonte energética a ser explorada. Cabendo apenas a 

escolha de qual mecanismo será utilizado na conversão. 

Conforme mostram as Figuras 6, 7 e 8, a área em vermelho, que contempla os 

estados da Paraíba, Rio grande do Norte e Ceará, se constitui em excelente opção para a 
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geração energia a partir da radiação solar, pois, esta região apresenta características que 

viabilizaria a execução de projetos nestes estados. Esta região do país apresenta as maiores 

médias anuais de radiação solar e o maior número de horas/dia de insolação e ainda apresenta 

índices pluviométricos baixíssimos.  

 

Figura 6 – Mapa da Radiação Solar Global Diária 

 

Fonte: VOGEL, 2011. 
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Figura 7 – Insolação Diária, Média Anual. 

 

Fonte: VOGEL, 2011. 

Figura 8 – Mapa de Isoietas de Precipitações Médias Anuais do Brasil 

 

Fonte: CPRM-SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2013. 
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Apesar do grande potencial solar do Brasil, a participação desta fonte alternativa na 

matriz brasileira é incipiente, não representado números relevantes. Este fato se deve ao alto 

custo da tecnologia dos painéis fotovoltaicos, bem como de inversores, que não são 

produzidos no Brasil. Os altos custos associados dificultam a concorrência de usinas solares 

frente a outras fontes de energia em leilões governamentais ou no mercado livre de energia.  

2.4  A Micro e Minigeração no Brasil 

O governo Brasileiro por meio da ANEEL legalizou a microgeração e minigeração 

distribuída a exemplo dos Estados Unidos e países da Europa, que já trabalham há mais tempo 

com esse sistema. O anuncio oficial veio com a publicação da Resolução Normativa Nº 482 

de 17 de abril de 2012 (ANEEL, 2012) (BRASIL, 2012). 

Ficou definida como microgeração instalações com até 100 kW e como minigeração 

instalações com mais de 100 kW até 1MW (SANTANA, 2014) (ANEEL, 2012). A resolução 

favoreceu o usuário domiciliar ou industrial a gerar sua própria energia a partir de fontes 

renováveis como solar, eólica, PCH e biomassa. Para que seja possível a conexão o usuário 

precisa se adequar ao que dispõe no Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Nacional (PRODIST) Módulo 3 (ANEEL, 2012). 

No Brasil não existe ainda a possibilidade de vender a energia elétrica produzida 

como em outros países do mundo. Existe apenas um sistema de compensação onde a energia 

excedente gera créditos que podem ser utilizados em até 36 meses, após esse prazo os créditos 

são perdidos, conforme dispõe a Resolução Normativa Nº 482. Esse tipo de compensação é 

conhecida como Net Metering. Na Alemanha, por exemplo, existem as chamadas tarifas feed-

in que são reconhecidas cada vez mais como uma política eficiente para que se promova 

energias renováveis. Neste sistema o produtor vende a energia produzida a um preço fixado 
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em contrato por um período determinado que geralmente é de 5, 10, 15 ou 20 anos 

(SIQUEIRA, 2013). 

Segundo estudo de caso realizado por (SIQUEIRA, 2013) os sistemas de geração 

própria destinados a pequenas cargas como as de consumidores residências não são 

economicamente viáveis no cenário atual do Brasil. Os estudos se concentraram no 

suprimento do consumo de dois sistemas residenciais sendo um de 250 kWh/mês e outro de 

400 kWh/mês. Nenhum dos dois casos se mostrou viável economicamente. A conclusão do 

estudo foi que a medida que se aumenta a potência instalada o sistema se torna cada vez mais 

viável. Do ponto de vista ambiental o sistema é viável. 

Outro ponto que tem gerado polêmica é a cobrança do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) por alguns estados da federação sobre a energia 

gerada. Sendo assim o consumidor só está livre desta cobrança quando toda energia gerada 

estiver sendo consumida instantaneamente. Por este motivo o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ), publicou o convênio de ICMS número 10 de 21 de março de 2014 

(CONFAZ), que autoriza os estados a não cobrar o ICMS da energia gerada, porém somente 

alguns estados aderiram. 

Outro ponto negativo e que explica a baixa adesão da população ao programa é a 

ausência de linhas de crédito a baixos juros específicos para aquisição dos equipamentos 

necessários a micro e minigeração e a falta de incentivos fiscais para baixar os custos dos 

equipamentos. 

Em 2013, o Greenpeace realizou o estudo “Os brasileiros diante da microgeração de 

energia renovável”, em parceria com a Market Analysis (GREENPEACE, 2013). A pesquisa 

mostrou que cerca de 75% dos entrevistados não sabiam nada ou pouco sabiam sobre a 

resolução, mas que mesmo sem conhecimento cerca de 90% se interessariam em instalar um 

sistema fotovoltaico conectado a rede se houvessem linhas de crédito a baixos juros. 
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2.5 A Resolução Normativa ANEEL 482 de 17 de Abril de 2012 

De uma forma inedita no dia 17 de Abril de 2012 a Aneel publicou a resolução 

Normativa 482. Esta resolução estabeleceu as condições gerais para conexão de sistemas de 

microgeração e minigeração a rede de distribuição de energia elétrica e criou o sistema de 

compensação para a energia produzida e não é consumida instantaneamente ultrapassando o 

medidor de energia elétrica (ANEEL, 2014). 

A partir dessa data qualquer usuário do sistema elétrico pode gerar sua própria 

energia e injetar o excedente na rede, deste que sejam obedecidos critérios de conexão 

estabelecidos pelo Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional - Prodist no módulo 3 e seção 3.7 (ANEEL, 2014),  junto a concessionária de 

energia local e que a potência de geração não ultrapasse 1MW.  

Como microgeração e minigeração se considera sistemas de até 100 kW e sistemas 

entre 100 kW e 1 MW, respectivamente, e a conexão desta modalidade de geração no 

contexto da normativa 482, só é possível para fontes renováveis, a saber: hidráulica, solar, 

eólica, biomassa ou cogeração qualificada com interligação a rede de distribuição da 

concessionária por meio das instalações da unidade consumidora. 

A resolução restringe ainda mais a potência da unidade geradora, sendo o limite 

máximo a carga instalada, para unidades consumidoras do grupo B; e a demanda contratada, 

para Unidades consumidoras do grupo A. No caso do consumidor desejar gerar com potência 

maior que sua carga instalada ou demanda contratada, deverá solicitar a concessionária 

aumento desses valores.   

Esse raciocínio é razoável, pois a resolução não permite a venda de energia 

excedente com a concessionária, sendo assim a geração além do limite de consumo 

representaria prejuízo para o usuário. 
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2.5.1 Responsabilidades da Concessionária 

A partir de Dezembro de 2012, decorrido o prazo de 240 dias para adequação de seus 

sistemas de distribuição desde a publicação da Resolução Normativa 482, as concessionárias 

passaram a ser obrigadas a atender solicitações de acesso para microgeradores e 

minigeradores de acordo com o procedimento de acesso descritos na seção 3.7 do modulo 3 

do Prodist (ANEEL). 

Este módulo trás todas as informações sobre o processo de conexão a rede de 

distribuição, desde a solicitação de acesso até a conexão final do ponto de geração e 

estabelece prazos que devem ser cumpridos pela concessionária. 

A concessionária não deve assinar contratos de geração com os geradores, bastando a 

celebração de Acordo Operativo para minigeradores e de Relacionamento Operacional para 

microgeradores. Este fato permite que o usuário solicite a concessionária, a qualquer 

momento e por qualquer motivo, a desconexão do ponto de geração sem pagamento de multa 

por rescisão de contrato. 

É de responsabilidade da concessionária também realizar ampliações e reforços no 

sistema decorrentes exclusivamente da necessidade de interligação de microgeração e/ou 

minigeração a rede de distribuição. Os custos não devem ser repassados de forma nenhuma 

para a unidade geradora, sendo arcado unicamente pela concessionária. 

2.5.2 Responsabilidades do usuário 

Cabe ao usuário realizar todas as etapas de solicitação de acesso a rede da 

concessionária, incluindo providenciar projeto elétrico, adquirir equipamentos que satisfaçam 

as exigências de segurança da rede e com certificações nacionais e em alguns casos 

internacionais; e contratar profissional habilitado com registro no Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia - CREA, devido a exigência de Anotação de Responsabilidade 

técnica – ART entre a documentação exigida para o acesso. 

Ao proprietário da unidade geradora cabe ainda arcar com o custo de adequação do 

sistema de medição, pelo qual se pode implantar o sistema de compensação de energia. Neste 

sentido deve-se pagar o valor referente à diferença entre o custo dos componentes necessários 

para medição no sistema de compensação de energia elétrica e o custo do medidor 

convencional utilizado em unidades consumidoras do mesmo nível de tensão. O sistema de 

medição deve atender a todas as especificações técnicas do Prodist e deve ser instalado pela 

distribuidora, depois que o ponto de acesso tenha sido completamente aprovado em todas as 

etapas da solicitação de acesso. 

Uma vez instalado o sistema de medição passa a ser responsabilidade da 

concessionária, sendo esta responsável por sua operação e manutenção, inclusive em caso de 

troca por outro equipamento.  

Cabe ainda ao usuário responder por danos causados ao sistema devido a 

comprovada operação irregular da microgeração ou minigeração, segundo o que dispõe o 

Inciso II do art. 165 da Resolução Normativa 414 (ANEEL, 2010) de 9 de setembro de 2010. 

Havendo irregularidades na unidade consumidora esta também perderá seus créditos de 

energia ativa gerados no respectivo período. 

2.5.3 Sistema de Compensação 

No Brasil não existe ainda a possibilidade de vender a energia elétrica produzida 

como em outros países do mundo. Existe apenas um sistema de compensação onde a energia 

excedente gera créditos que são cedidos como empréstimo gratuito à concessionária, passando 

a unidade consumidora a ter um crédito equivalente em energia ativa, que deve ser utilizado 

no prazo máximo de 36 meses, sob pena de perder o que não foi usado. Devido a esse fato, o 
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limite para geração é de no máximo a carga instalada para usuários do grupo B e a demanda 

contratada para usuários do grupo A.  

Esse tipo de compensação é conhecido como Net Metering. Na Alemanha, por 

exemplo, existem as chamadas tarifas feed-in que são reconhecidas cada vez mais como uma 

política eficiente para que se promovam energias renováveis. Neste sistema o produtor vende 

a energia produzida a um preço fixado em contrato por um período determinado que 

geralmente é de 5, 10, 15 ou 20 anos (SIQUEIRA, 2013). 

Mesmo que a geração se iguale ao consumo, ou que créditos sejam gerados para 

meses subsequentes o usuário ainda pagará as taxas referentes ao custo de disponibilidade 

para usuários do grupo B ou a demanda contratada para usuários do grupo A. 

O faturamento de energia ativa deve incidir na diferença entre a energia consumida e 

injetada, considerando o posto tarifário, quando for o caso. Caso a energia injetada na rede em 

um determinado posto tarifário seja maior que o consumo no mesmo posto, o excedente deve 

ser utilizado para compensar o consumo em outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo de 

faturamento, sendo observados os valores das tarifas nos dois postos para que se possa 

determinar um fator de conversão. Os créditos de energia deverão ser informados na fatura de 

energia elétrica em kWh, por posto tarifário quando for o caso, bem como o total de créditos 

que expirarão no próximo ciclo de faturamento. 

O sistema de compensação prevê ainda a utilização dos créditos de energia em 

unidades consumidoras previamente cadastradas para este fim, desde que seja atendida pela 

mesma distribuidora e que o proprietário seja o mesmo da unidade com sistema de 

compensação de energia, seja este Pessoa física (CPF) ou Jurídica (CNPJ). 

A ordem de prioridade de compensação das unidades consumidoras cadastradas no 

mesmo CPF ou CNPJ deverá ser definida pelo consumidor junto à concessionária, mas a 

unidade onde o sistema de compensação está instalado deve ser a primeira escolha. 
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Por fim o sistema de compensação prevê a dedução das perdas de energia 

proveniente da transformação em sistemas atendidos em tensão primária, mas com medidores 

instalados no secundário dos transformadores, conforme se observa no art. 94 da resolução 

normativa 414 de 9 de Setembro de 2010 (ANEEL). Esses valores são 1%, para 

fornecimentos com tensão superior a 44 kV e 2,5% para sistemas atendidos com tensão 

inferior a 44 kV. 

 

2.6  Diagrama de Fluxo de Trabalho para Modelagem de Processos 

O processo de negócio é um conjunto de atividades estruturadas e relacionadas, 

projetadas para produzir um específico output para um cliente ou mercado particular.   

Pode-se dizer que o mapeamento de processos tem o papel essencial de questionar os 

processos existentes, indicando as oportunidades de melhoria organizacional uma vez que 

aponta falhas nas inter-relações e abre os caminhos para implantação de novas e modernas 

tecnologias de informação e de integração na empresa. Esta análise estruturada de processos 

permite, ainda, reduzir custos no desenvolvimento de produtos e serviços, falhas de 

integração entre sistemas e promover melhoria de desempenho organizacional, além de ser 

uma excelente ferramenta para o melhor entendimento dos processos atuais (As Is), 

eliminando ou simplificando as rotinas com pouco valor agregado para os processos, 

preparando para o estágio futuro (To BE), aonde se quer chegar. 

Além disso, mapear um processo é fundamental para verificar como funcionam, 

todos os componentes de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a localização de 

deficiências. Assim sendo, o mapa de processos deve ser apresentado sob a forma de uma 

linguagem gráfica de fácil entendimento, que permita expor os detalhes do processo de modo 

gradual e controlado; encorajar concisão e precisão na descrição do processo; focar a atenção 
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nas interfaces do mapa do processo e fornecer uma análise de processos consistente com o 

vocabulário do projeto.  

Dentro deste contexto de eficácia com simplicidade no mapeamento de processos, 

identificou-se o Diagrama de Fluxo de Trabalho ou fluxograma, como sendo uma 

ferramenta adequada à modelagem que se pretende realizar neste trabalho. 

Um Fluxograma é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma 

representação esquemática de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que 

ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o 

compõem, ou seja, fluxograma é um gráfico que demonstra a sequência operacional do 

desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza: o trabalho que está sendo realizado; o 

tempo necessário para sua realização; à distância percorrida pelos documentos; quem está 

realizando o trabalho; e como ele flui entre os participantes deste processo. 

Diagramas de fluxo de trabalho são largamente utilizados para entender a situação 

atual (AS-IS) e a situação futura desejada (TO-BE) das organizações. Servem como uma 

análise de eventuais lacunas entre como a organização trabalha atualmente e como deve 

trabalhar no futuro, sinalizando os pontos que precisam ser melhorados para que possamos 

alcançar efetividade na melhoria de processos de negócio. 

Esses diagramas mostram como o trabalho é realizado incluindo a sequencia em que 

as tarefas são realizadas e por quem as tarefas devem ser realizadas, incluindo pessoas, 

agentes externos ou sistemas.  

O ponto forte do Diagrama de fluxo é que ele representa visualmente, de forma clara 

e objetiva todo o fluxo de trabalho transparente ao processo analisado, permitindo que os 

funcionários entendam melhor não apenas as suas responsabilidades, mas também as 

responsabilidades dos outros. A criação de um fluxograma bem sucedido e preciso aumenta o 

conhecimento do local de trabalho devido à pesquisa necessária e à compilação de dados. A 
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comunicação também melhora quando o funcionário entende claramente sua importância na 

empresa. 

2.7  Ferramenta de Modelagem de Processo SIPOC 

O SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) é uma ferramenta que 

busca identificar todos os elementos relevantes de um processo. Essa ferramenta permite a 

visão de todas as inter-relações dentro do processo, evidenciando suas interfaces e o impacto 

destas interfaces na qualidade dos produtos de saída e contribuindo assim para desenvolver 

uma visão da organização voltada para o processo.  

O elemento fornecedor(S) do diagrama SIPOC, representa os indivíduos, 

departamentos ou organizações que provém materiais, informações ou recursos que serão 

trabalhados nos processos em análise. As entradas (I), por outro lado, representam as 

informações ou materiais fornecidos. O processo (P) envolve os passos ou atividades que 

transformam as entradas em produto ou serviço final. As saídas (S) se referem aos serviços ou 

produtos finais que são resultados do processo. Os clientes (C) são indivíduos, departamentos 

ou organizações que recebem as saídas do processo. Para a elaboração da matriz SIPOC 

devem ser seguidos os seguintes passos:  

 Criar um espaço que permitirá que a equipe possa adicionar informações ao 

diagrama SIPOC. Este espaço poderá ser um slide de PowerPoint, uma planilha 

de Excel, uma folha de flip chart com os títulos do SIPOC escritos em cada uma 

das folhas, ou títulos escritos em post-it postados em uma parede. 

 Começar com o processo. Mapear o processo com suas macro-etapas. 

 Identificar as saídas (os resultados) deste processo. 

 Identificar os clientes que receberão os resultados deste processo. 
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 Identificar as entradas (insumos ou informações) necessárias para o processo 

funcionar corretamente. 

 Identificar os fornecedores dos insumos que são necessários para o processo. 

 Discutir o SIPOC com os stakeholders do projeto, e outras partes interessadas 

envolvidas, para conferir o diagrama. A Figura 9 ilustra como fica uma matriz 

SIPOC de análise de processos: 

 

Figura 9- Matriz SIPOC - Visualização mais detalhada de um fluxograma 

 

Fonte: ADVANCE CONSULTORIA, 2014 

2.8  Análise de viabilidade Econômica  

A viabilidade econômica de um processo de instalação de um sistema eólico ou solar 

é um dos pontos a ser compreendido e ordenado, se a proposta é a sustentabilidade ambiental, 

é indiscutível que devem ser levados em conta valores econômicos e o eixo norteador é o 

planejamento de cada ação e sua possível viabilidade. 

Para Clemente (2004) o planejamento financeiro tem a finalidade de formular as 

projeções de custos, investimentos e despesas. Todavia a viabilidade econômica de um 

http://www.advanceconsultoria.com./


43 

 

empreendimento traz questões a serem refletidas e reordenadas de acordo com a demanda de 

mercado que não se constroem de forma estática. É pertinente compreende de acordo com 

Clemente, (2004) que “Dessa forma, servirá como o parâmetro mais evidente de 

demonstração da atividade do negócio, tanto para os empreendedores quanto para os 

investidores e financiadores”. 

Ainda conforme Clemente (2004) “De todas as etapas da estruturação do negócio 

esta é a mais operacional de todas – poucas escolhas serão feitas, os números simplesmente 

refletirão os caminhos escolhidos anteriormente”. Os dados servirão como norteadores na 

modelagem. O planejamento é o eixo norteador desse processo. 

2.8.1 O Planejamento Financeiro e a Viabilidade Econômica 

Quando se promove o estudo de viabilidade econômica de um investimento, o ponto 

de partida é a reunião de elementos objetivos que proporcionem a menor margem de erro 

possível. As ferramentas financeiras permitem a diminuição de riscos e incertezas gerados 

pela escolha dentre vários tipos de opções.   

A partir da definição de um determinado modelo energético, no caso deste trabalho 

de dissertação a escolha foi sistema fotovoltaico ou eólico, propõe-se aplicar as técnicas de 

modelagem de processo discutidas anteriormente (Fluxograma e SIPOC), para identificar os 

indicadores financeiros que serão utilizados na composição do fluxo de caixa do processo e 

assim contribuir para a sua avaliação econômica. 

De acordo com Masters (2004), as entradas mais importantes para qualquer análise 

econômica de um sistema fotovoltaico é o custo inicial do sistema e a quantidade de energia 

que será fornecer ao longo da vida útil do sistema. 
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Outros fatores influenciam, na viabilidade econômica, tais como o preço da energia 

substituída pelo sistema, se existem créditos tributários e outros incentivos econômicos e 

como o sistema deve ser pago.  

Uma análise econômica detalhada deve considerar estimativas de custos de operação 

e manutenção, vida útil do sistema, custos futuros da companhia de eletricidade, os termos do 

empréstimo e as trocas de equipamentos futuros. 

Weisz (2009) lembra que “um projeto bem estruturado contém uma projeção de 

desembolsos e ingressos, no tempo, ao longo de um prazo de n períodos, o que implica a 

possibilidade de se projetar o empreendimento no formato de um fluxo de caixa”. Weisz 

(2009) reforça, ainda, que todas essas projeções permitem efetuar avaliações financeiras que 

fundamentem tecnicamente as tomadas de decisão e, portanto, margens de erro menores. 

Seguindo os bons princípios e as melhores práticas da administração empresarial e da 

administração financeira, Abreu Filho et al. (2007) apresenta como aspectos a serem 

destacados, a realização de minucioso “levantamento do fluxo de caixa de uma empresa, a 

determinação do fluxo de caixa livre (free cash flow) e as modalidades de projeção desse 

fluxo, considerando os pontos mais importantes e as variações mais comuns”. Abreu Filho et 

al. (2007) reitera ainda, como fator relevante, “a análise do capital de giro, sua determinação, 

importância e administração numa política de curto prazo.”  

Dentre as tradicionais e mais aceitas metodologias financeiras em uso corrente, 

encontramos a ideia do Valor Presente Líquido dos investimentos, cuja abreviatura é VPL, A 

Taxa Interna de Retorno – TIR e o tempo de retorno do investimento Payback.  

2.8.2 Valor Presente Líquido – VPL 

O Método do valor presente líquido tem por finalidade analisar o impacto de 

rendimentos futuros com base no valor presente do capital. De maneira geral mede os valores 
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presentes do fluxo de caixa gerado pelo projeto de investimento no decorrer de toda sua vida 

útil (Samanez, 2002). Seu calculo é feito de acordo com a equação 1  

 

 

Equação nº 1. Cálculo do VPL 

Representando na forma de somatório, tem-se a equação 2 

 

 

 

Equação nº 2. Cálculo do VPL representado na forma de somatório 

Em que: 

PMTj – são os fluxos esperados de entrada de caixa no período k (1 ≤ k ≤ n), ou seja, fluxos 

operacionais líquidos de caixa gerados pelo investimento; 

PV – é a saída de caixa (investimento) na origem (t = 0);  

i – é a taxa de atratividade do investimento usada para atualizar o fluxo de caixa. 

 

Por essa definição, o VPL pode ser interpretado como uma medida do valor presente 

da riqueza futura gerada pelo projeto. 

Observe que o método exige a definição prévia da taxa de atratividade para descontar 

os fluxos de caixa. O critério de decisão do método é bastante simples: 

Aceitam-se projetos com um VPL maior ou igual a zero e rejeitam-se projetos com 

VPL negativo, ou seja: 

VPL ≥ 0  ------  Projeto aceito 

(1) 

(2) 
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2.8.3 Taxa Interna de Retorno – TIR 

TIR é a taxa de desconto que torna nulo o valor presente líquido de um fluxo de 

caixa. Dito de outra forma, é a taxa de desconto (taxa de juros) que iguala, em um dado 

momento, os valores atualizados das entradas e das saídas de caixa. 

A definição da TIR impõe a condição de nulidade do VPL e de sua equação 

representativa. Um fluxo de caixa convencional, é representado na equação 3 

 

 

 

 

Equação nº 3. Cálculo do VPL representado na forma de somatório 

A solução dessa produz um resultado para i que será o valor da TIR. Essa taxa 

representa a rentabilidade relativa (forma percentual unitária) de um projeto de investimento e 

deverá ser comparada com a taxa de atratividade da empresa. 

Assim, se a TIR superar a taxa mínima de atratividade, o investimento é classificado 

como economicamente atraente. Caso contrário, há recomendação técnica de rejeição. 

Critério de decisão:  

 Se TIR ≥ taxa mínima de atratividade, então projeto recomendado; 

 Se TIR ≤ taxa mínima de atratividade, então projeto não recomendado. 

2.8.4 Payback - PB 

Todo investimento demanda retorno, pois os acionistas ou investidores almejam a 

remuneração de seu capital. A questão principal é em relação ao intervalo de tempo que 

proporcione a recuperação das inversões iniciais. Ross (2011) se refere ao “tempo necessário 

para recuperar o investimento inicial, ou recuperarmos nossa isca”.  

(3) 
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Ross (2011) continua, propondo a seguinte pergunta: “quantos anos precisaremos 

esperar até que os fluxos de caixa acumulados desse investimento se igualem ou superem seu 

custo?". 

O Payback pode ser calculado pela equação 4, a seguinte: 

PB = 
 

  
     

Em que    é o investimento inicial e    são as receitas fixas obtidas em um 

determinado período fixo que pode ser semanal, mensal, anual, ou outro intervalo de 

interesse. 

 Vantagens do Método PayBack 

Este método tem como principais vantagens: 

• O fato de ser bastante simples na sua forma de cálculo e de fácil compreensão; 

• Fornece uma ideia do grau de liquidez e de risco do projeto; 

• Em tempo de grande instabilidade e pela razão anterior, a utilização deste método é 

uma forma de aumentar a segurança dos negócios da empresa; 

• Adequado à avaliação de projetos em contexto de risco elevado; 

• Adequado à avaliação de projetos com vida limitada; 

 Desvantagens do Método PayBack 

• O método do PayBack apresenta o inconveniente de não ter em conta os cash flows 

gerados depois do ano de recuperação, tornando-se assim, desaconselhável na 

avaliação de projetos de longa duração. 

(4) 
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 • O PayBack valoriza diferentemente os fluxos recebidos em diferentes períodos, 

mas apenas segundo o critério dualista: antes ou depois do PayBack, sendo 

indiferente o período em que recebe dentro de cada um destes intervalos. 

Diante desta análise financeira e aplicando os conceitos citados é possível realizar a 

avaliação econômica de um projeto de instalação de um sistema de geração de energia solar 

ou eólica. Para tanto se faz necessária a identificação das variáveis econômicas deste 

processo.  

Neste trabalho de dissertação pretende-se modelar o processo para identificar, de 

forma clara e precisa as principais variáveis que devem ser extraídas do processo que 

contribuem para esta análise econômica, quais sejam:  

 Custo total do sistema; 

 Custo anual de manutenção do sistema; 

 Custo da consultoria para o desenvolvimento do projeto e sua instalação; 

 Economia anual alcançada com a geração de energia; 

 Fluxo de caixa; 

 Tarifa de energia cobrada pela concessionária; 
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3. Proposta da Modelagem do Processo

Neste capítulo são discutidos os procedimentos e metodologia utilizada na 

modelagem do processo “Projetos e Instalações de Sistemas de Geração de Energia utilizando 

Equipamentos Fotovoltaicos e/ou eólicos de pequeno porte, de acordo com a Resolução 

Normativa ANEEL Nº 482/2012 – Micro e Minigeração Distribuída”. 

Para tanto, inicialmente, o processo foi detalhadamente mapeado, utilizando a 

ferramenta de Diagrama de Fluxo de trabalho. Com esta ferramenta, foram identificados 14 

subprocessos que formam o processo principal. Em seguida, utilizando o modelo SIPOC, 

cada subprocesso foi analisado, identificando-se seus fornecedores (supply), as entradas 

(input), as saídas (output) e os clientes (consumer). 

A modelagem alcançada neste estudo apresenta total abrangência do processo, pois 

ela detalha as ações desde a primeira visita do Consultor ao cliente, quando se inicia a 

negociação do projeto de geração de energia, até a etapa final, quando a concessionária de 

energia autoriza a conexão do sistema à rede elétrica. 

Esta modelagem já atende à recente Resolução Normativa Nº 482/2012 publicada 

pela ANEEL, que estabelece as condições gerais para a conexão de sistemas de microgeração 

e minigeração distribuída às redes de transmissão de energia elétrica. 

Este Item é constituído dos seguintes tópicos: 

 Aplicação da Modelagem de Processo utilizando Diagrama de Fluxo

 Aplicação da Ferramenta SIPOC

 Modelo proposto

 Modelo SIPOC para cada subprocesso
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3.1  Aplicação da Modelagem de Processo Utilizando Diagrama de Fluxo 

O processo “Projetos e Instalações de Sistemas de Geração de Energia utilizando 

Equipamentos Fotovoltaicos e/ou eólicos de pequeno porte, de acordo com a Resolução 

Normativa ANEEL 482/2012 – Micro e Minigeração Distribuída”, representa para as 

empresas e demais pessoas físicas interessadas, um negócio de risco, de médio a longo prazo 

para tempo de retorno, mas que já é um bom negócio nos países mais avançados do mundo e 

que está se tornando uma realidade aqui no Brasil. 

Sendo este processo um negócio, ele se encaixa na definição de “negócio é um 

conjunto de atividades estruturadas e relacionadas, projetadas para produzir um específico 

“output” para um cliente ou mercado particular”. Desta forma a Modelagem de Processos é 

uma ferramenta de gestão e de comunicação fundamenta para executivos e empresas que 

querem promover melhorias nos seus processos, tornando seus negócios mais eficientes e 

competitivos no mundo globalizado.  

No caso específico deste trabalho de dissertação, a Modelagem do Processo 

utilizando Diagrama de Fluxo em conjunto com a ferramenta SIPOC não foi aplicada para 

identificar pontos de melhoria no processo em estudo, mais sim para levantar dados 

detalhados, de forma simples e objetiva, do grau de complexidade do processo, da 

documentação necessária, das características e preços dos equipamentos a serem instalados, 

do tempo gasto para se implementar todo o processo, das normas a serem seguida e da 

segurança do sistema. Tudo isto para auxiliar no estudo de viabilidade técnica-econômica do 

processo. 

Com a modelagem deste processo ficou claro que a sua viabilidade tem pouca 

correlação com a qualidade e eficiência do processo em si, mas sim, está fortemente 

influenciada pela qualidade e preço dos equipamentos e pela capacidade de geração de 

energia. 
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Considerando que o modelo de processo proposto poderá ser consultado por pessoas 

leigas do ponto de vista de engenharia de processos, tais como o investidor do projeto, o 

consultor do projeto, os técnicos que irão instalar os equipamentos, os fiscais do CREA e das 

concessionárias de energia e os economistas, que farão o estudo de viabilidade do sistema, 

optou-se por um modelo gráfico, de fácil entendimento e que apresente com o detalhamento 

necessário, o fluxo de documentos, de informações e de recursos de cada subprocesso. 

Para a elaboração do fluxograma do processo, foram realizadas reuniões com os 

especialistas em Energias Renováveis do SENAI e alguns engenheiros da concessionária de 

energia da Paraíba. Nesta fase do trabalho o objetivo foi definir o nível de detalhamento 

necessário para o modelo, ou seja, nível estratégico, nível operacional ou nível de chão de 

fábrica.  

Com a definição deste nível de profundidade da Lupa no processo, foram 

identificados todos os subprocessos envolvidos no fluxo do processo principal, observando o 

sequenciamento e o paralelismo destes subprocessos, bem como os pontos de tomada de 

decisão. 

Para o sucesso desta fase, foi fundamental a experiência dos stakeholders do 

processo e a consulta às normas e legislações a serem cumpridas.  

3.2  Aplicação da Ferramenta SIPOC 

O SIPOC é uma ferramenta que tem o objetivo de apontar as informações mais 

relevantes de um projeto ou processo, abrindo-o em subprocessos, atividades ou tarefas, 

conforme o nível de detalhamento exigido na modelagem do processo. Essa ferramenta 

possibilita ao usuário uma visão de como as informações se relacionam dentro do processo, 

explicitando as interfaces e a influencias destas na qualidade final do produto.  
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A entidade fornecedor(S) da matriz SIPOC, representa os indivíduos, departamentos 

ou organizações que fornecem materiais, informações ou recursos que serão utilizados nos 

subprocessos em análise. As entradas (I), por sua vez, representam as informações ou 

materiais propriamente ditos que serão utilizados em cada subprocesso. O processo (P) 

envolve  atividades que transformam as entradas em produto ou serviço final. As saídas (S) 

são aos serviços, informações ou produtos finais que são resultados de cada subprocesso. Os 

clientes (C) são indivíduos, departamentos ou setores que recebem as saídas dos 

subprocessos. Cada subprocesso gera uma matriz SIPOC.  

A ferramenta SIPOC é muito utilizada quando alguns pontos não estão ainda bem 

definidos: 

 Quem são os fornecedores do processo? 

 Quais especificações deverão ser atendidas na entrada do processo? 

 Quem são os verdadeiros clientes do processo? 

 Quais são as exigências dos clientes? 

Na segunda fase deste trabalho, para a elaboração da matriz SIPOC, também foram 

realizadas reuniões com os stakeholders e tomadores de decisão, só que nestas reuniões 

convidamos também especialistas em cada etapa do processo. 

Foram reuniões mais extensas, pois tínhamos um número maior de participantes e 

estávamos discutindo os subprocessos num nível mais detalhado, nível operacional. Para 

melhorar o entendimento das matrizes SIPOC definidas nas reuniões, associou-se a cada uma 

os objetivos a serem alcançados. 
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Nas reuniões seguiu-se a seguinte metodologia: 

 Criação de um nome para o processo;  

 Definição dos subprocessos que integram o processo mapeado;  

 Identificação das Saídas;  

 Identificação dos Clientes;  

 Identificação das Entradas;  

 Identificação dos Fornecedores;  

3.3 A Modelagem Proposta 

Neste trabalho foi realizada a Modelagem de Processo utilizando a técnica de 

Diagrama de Fluxo descrita no item 3.1, associada com a ferramenta de modelagem SIPOC 

descrita no item 3.2. Esta ferramenta SIPOC possibilitou identificar, as atividades, os 

fornecedores, as entradas, as saídas e os clientes em cada um dos subprocessos do processo 

principal, que trata do negócio do Projeto e Instalação de Sistema fotovoltaico ou eólico, de 

pequeno porte, de forma a auxiliar na avaliação da sua Viabilidade Econômica. 

Como resultado desta modelagem, foi apresentado o Diagrama de Fluxo, bastante 

detalhado (Figura 10), subdividindo o processo pesquisado em 14 subprocessos envolvendo 

todas as etapas do mesmo, desde a primeira visita do consultor ao cliente até a liberação da 

conexão à rede, por parte da concessionária de energia, tudo de acordo com a Resolução 

Normativa ANEEL Nº 482/2012 da Micro e Minigeração Distribuída. 

Para cada um dos 14 subprocessos definidos foi construída uma matriz SIPOC 

explicitando suas informações e inter-relações dentro do processo em estudo, no nível 

operacional. 
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Figura 10 - Modelagem, utilizando diagrama de fluxo e análise SIPOC, do processo de 

negócio de geração solar fotovoltaica ou eólica de pequeno porte no contexto da Resolução 

Normativa ANEEL Nº 482/2012”. 
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Fonte: o autor. 
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3.4 A Análise SIPOC para cada Subprocesso 

3.4.1 Subprocesso 01: 1ª Visita Técnica ao Cliente para Propor o Atendimento 

Objetivo: Realizar uma visita técnica na empresa e discutir a viabilidade do projeto. 

Figura 11 - Subprocesso 01. 1ª Visita técnica ao cliente para propor o atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.2 Subprocesso 02: Elaboração do Projeto Básico 

Objetivo: Identificação preliminar de carga e das instalações elétricas. Documentar 

com imagens dos possíveis locais onde serão instalados os equipamentos. Fazer montagem 

digital com as fotos mostrando o impacto visual dos equipamentos. Fazer orçamento 

preliminar dos equipamentos e estimativa de geração de energia por ano. 

  

SUPLLIERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o 

dono da 

residência onde 

será instalado o 

sistema). 

SUBPROCESSO 01: 

1ª reunião com cliente para propor o 

atendimento 

 

- OBJETIVO: Realizar uma visita técnica 

na empresa e discutir a viabilidade do 

projeto. 
 

 

- ATIVIDADES: 

 

1-Apresentar em  Power point , material de 

qualidade, mostrando o custo benefício do 

investimento. 

 

2-Discutir, com base nas necessidades e 

ponto de vista do cliente, a proposta a ser 

elaborada. 

 

 

INPUTS 

1- Informações 

básicas sobre o 

funcionamento da 

empresa e sua 

produção; 

 

2- Levantamento 

básico das cargas 

elétricas da 

empresa ou 

residência. 

 

3-levantamento 

básico de 

viabilidade das 

tecnologias eólica 

e solar. 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o dono 

da residência onde 

será instalado o 

sistema). 

OUTPUTS 

1-Folder ou 

cartilha com 

informações 

básicas do 

sistema; 

 

2- Portifólio de 

serviços do 

consultor; 

 

3-Autorização 

para fazer pré-

projeto e 

apresentar na 

próxima visita. 
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Figura 12 - Subprocesso 02. Elaboração do projeto básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.3 Subprocesso 03: 2ª Visita Técnica ao Cliente para Apresentação do Projeto Básico 

Objetivo: Apresentar ao cliente o projeto básico com seu orçamento, focando no 

custo / benefício do projeto. Caso o cliente se oponha a algum ponto específico do projeto, o 

consultor deve fazer as devidas modificações e apresentar em uma nova reunião. 

 

  

SUPLLIERS 

1 Concessionária 

de energia local; 

 

2 Fornecedores 

de 

equipamentos. 

SUBPROCESSO 02: 

Elaboração do projeto básico 

 

- OBJETIVO: Identificação das carga e das 

instalações elétricas. Documentar os 

possíveis locais onde serão instalados os 

equipamentos. Fazer montagem digital 

com as fotos mostrando o impacto visual 

dos equipamentos. Fazer orçamento 

preliminar dos equipamentos e estimativa 

de geração de energia por ano. Mostrar ao 

cliente a viabilidade do projeto. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1-Analisar a conta de energia da empresa. 

 

2- Visitar a empresa para levantamento das 

cargas, da rede elétrica, dos pontos de 

conexão e pontos de instalação do sistema 

eólico ou fotovoltaico.  

 

3-Elaborar o Pré-projeto. 

 

4 - Apresentar o orçamento para 

Elaboração do Projeto Interno de geração 

de energia. 
 

INPUTS 

1-Conta de 

energia dos 12 

meses anteriores; 

 

2-Planilha 

eletrônica e 

software CAD; 

 

3-Preço dos  

equipamentos. 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o dono 

da residência onde 

será instalado o 

sistema). 

 

OUTPUTS 

- projeto básico 

pronto. 
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Figura 13 - Subprocesso 03. 2ª Visita técnica ao cliente para apresentação do Projeto básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.4 Subprocesso 04: Prospecção de Potencial Eólico 

Objetivo: Realizar uma análise da velocidade dos ventos no local por meio do mapa 

eólico nacional, caso a análise se mostre viável, seguir com instalação da torre anemométrica 

custeada pelo cliente. Por fim analisar as medições e gerar relatório técnico de viabilidade do 

sistema de geração eólica. 

 

  

SUPLLIERS 

- Consultor 

responsável pelo 

atendimento. 

SUBPROCESSO 03: 

Visita técnica ao cliente para 

apresentação do projeto básico 

 

- OBJETIVO: Apresentar ao cliente o pré-

projeto elaborado, focando no custo 

benefício. Caso o cliente se oponha a 

algum ponto específico do projeto, fazer 

as devidas modificações e apresentar em 

uma nova reunião. 

 

- ATIVIDADES: 

1-Preparar e apresentar ao cliente o pré-

projeto em Power point e de forma 

escrita. 

 

2- Discutir mudanças de interesse do 

cliente. 

 

 

INPUTS 

1-Projeto básico 

pronto. 

 

2- Equipamento 

multimídia para 

apresentação do 

pré-projeto 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o 

dono da 

residência onde 

será instalado o 

sistema). 

OUTPUTS 

1- Material de 

apresentação para 

o cliente; 

 

2-Autorização do 

cliente para fazer 

o projeto. 
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Figura 14 - Subprocesso 04. Prospecção de Potencial Eólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.5 Subprocesso 05: Elaboração Projeto Interno de Geração Eólica 

Objetivo: Fazer um novo dimensionamento da geração eólica e levantamento dos 

equipamentos necessários com suas respectivas descrições. Levantamento de custos de cada 

componente do sistema (turbina, cabos, inversores, proteções, entre outros), elaboração de 

projeto mecânico (estruturas de sustentação) e elétrico (diagramas unifilares, esquemáticos 

etrifilares de interligação a rede da concessionária).  

  

SUPLLIERS 

1-Aneel ou 

órgãos 

governamentais 

de energias 

renováveis; 

 

2-Fornecedores 

de 

equipamentos. 

SUBPROCESSO 04: 

Prospecção de potencial eólico 

 

- OBJETIVO: Realizar uma análise da 

velocidade dos ventos no local por meio do 

mapa eólico nacional, caso a análise se 

mostre viável, seguir com instalação da 

torre anemométrica custeada pelo cliente. 

Por fim analisar as medições e gerar 

relatório técnico de viabilidade do sistema 

de geração eólica. 

 

- ATIVIDADES: 

1-Realizar análise prévia por meio de mapa 

eólico, caso exista. 

 

2-Instalar torre anemométrica custeada 

pelo cliente.  

 

3-Gerar relatório técnico. 

 

INPUTS 

1-Mapa eólico 

(caso exista); 

 

2-preços da torre 

anemométrica. 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o dono 

da residência onde 

será instalado o 

sistema). 

 

OUTPUTS 

-relatório de 

viabilidade 

técnica/financeira 

do investimento. 
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Figura 15 - Subprocesso 05. Elaboração Projeto Interno de Geração Eólica 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.6 Subprocesso 06: Elaboração do Projeto Interno de Geração Fotovoltaica 

Objetivo: Fazer um novo dimensionamento da geração solar e levantamento dos 

equipamentos necessários com suas respectivas descrições. Identificação dos custos de cada 

componente do sistema (painéis fotovoltaicos, cabos, inversores, proteções, entre outros), 

elaboração de projeto mecânico (estruturas de sustentação) e elétrico (diagramas unifilares, 

esquemáticos e trifilares de interligação a rede da concessionária).  

  

SUPLLIERS 

1-Fornecedores 

de 

equipamentos; 

 

2-metalúrgicas 

e empresas 

especializadas 

em estruturas. 

SUBPROCESSO 05: 

Elaboração Projeto Interno de geração 

Eólica 

 

- OBJETIVO: Dimensionar a geração 

eólica e realizar o levantamento dos 

equipamentos necessários com suas 

respectivas descrições. Levantamento de 

custos de cada componente do sistema 

(turbina, cabos, inversores, proteções, 

entre outros), elaboração de projeto 

mecânico (estruturas de sustentação) e 

elétrico (diagramas unifilares, 

esquemáticos e trifilares de interligação a 

rede da concessionária).- 

 ATIVIDADES: 

1-Dimensionar o sistema  eólico. 

2-Identificar os  equipamentos.  

3-Identificar os custos dos equipamentos 

do sistema. 

4-Elaborar os projetos mecânico e 

elétrico. 

 

INPUTS 

1-preços 

detalhado dos 

equipamentos; 

 

2-preços das 

estruturas de 

sustentação; 

 

3- Conta de 

energia da 

empresa; 

 

4- Mapa eólico 

da região e dados 

colhidos com a 

estação 

anemométrica. 

 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o 

dono da 

residência onde 

será instalado o 

sistema) 

 

OUTPUTS 

-Projeto interno 

de geração eólica. 
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Figura 16 - Subprocesso 06. Elaboração do Projeto Interno de Geração Fotovoltaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.7 Subprocesso 07: Reunião com Cliente para Apresentação do Projeto Interno de 

Geração de Energia 

Objetivo: Apresentar ao cliente o projeto elaborado, focando no custo benefício. 

Caso o cliente se oponha a algum ponto específico do projeto, fazer as devidas modificações e 

apresentar em uma nova reunião. 

 

  

SUPLLIERS 

1-Fornecedores 

de 

equipamentos; 

 

2-metarlugicas 

u empresas 

especializadas 

em estruturas. 

SUBPROCESSO 06: 

Elaboração do Projeto Interno de 

geração Fotovoltaica-  

 

OBJETIVO:  

 

Fazer um novo dimensionamento da 

geração solar e levantamento dos 

equipamentos necessários com suas 

respectivas descrições. Levantamento de 

custos de cada componente do sistema 

(painéis fotovoltaicos, cabos, inversores, 

proteções, entre outros), elaboração de 

projeto mecânico (estruturas de 

sustentação) e elétrico (diagramas 

unifilares, esquemáticos e trifilares de 

interligação a rede da concessionária).- 

 

ATIVIDADES: 

 

1-Dimensionar o sistema solar. 

2-Especificar os equipamentos.  

3-Identificar os custos dos equipamentos 

do sistema. 

4-Elaborar os  projetos mecânico e 

elétrico. 

 

INPUTS 

1-preços 

detalhado dos 

equipamentos; 

 

2-preços das 

estruturas de 

sustentação; 

 

3- Conta de 

energia da 

empresa; 

 

4- Mapa solar da 

região e dados 

colhidos de  

estações 

meteorológicas 

no país. 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Cliente 

(responsável pela 

empresa ou o 

dono da 

residência onde 

será instalado o 

sistema). 

 

OUTPUTS 

-Projeto interno 

de geração solar. 
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Figura 17 - Subprocesso 07. Reunião com Cliente para Apresentação do Projeto Interno de 

Geração de Energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.8 Subprocesso 08: Elaboração do Projeto da Conexão com Concessionária 

Objetivo: Desenvolver diagramas unifilar completo da instalação, bem como 

diagramas esquemáticos e funcionais. Caso a conexão seja trifásica desenvolver ainda 

diagrama Trifilar de conexão a rede da concessionária 

 

  

SUPLLIERS 

-Empresa 

responsável pela 

obra  

SUBPROCESSO 07: 

Reunião com cliente para apresentação 

do Projeto Interno de Geração de 

Energia 

 

- OBJETIVO: Apresentar ao cliente o 

projeto elaborado, focando no custo 

benefício. Caso o cliente se oponha a 

algum ponto específico do projeto, fazer as 

devidas modificações e apresentar em uma 

nova reunião. 
 

 

- ATIVIDADES: 

1-Preparar e apresentar ao cliente pré-

projeto em slides e de forma escrita. 

2- Discutir mudanças de interesse do 

cliente. 

 

 

INPUTS 

1-Projeto 

elaborado; 

 

2-preços das 

estruturas de 

sustentação 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Empresa 

responsável pela 

obra . 

OUTPUTS 

-Autorização para 

execução do 

projeto. 
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Figura 18 - Subprocesso 08. Elaboração do Projeto da Conexão com Concessionária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.9 Subprocesso 09: Solicitação de Acesso à Rede da Concessionária 

Objetivo: Formalizar pedido de solicitação de acesso a rede da concessionária. Para 

tanto será necessário: 

 Preencher formulário específico concedido pela concessionária indicado dados 

cadastrais, tipo de geração (solar ou eólica)e capacidade instalada.  

 Anexar planta de situação/localização da unidade geradora (Conta de energia 

atualizada), ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, por profissional 

devidamente registrado no CREA; diagrama unifilar completo da planta do 

sistema, contendo parâmetros e características elétricas dos equipamentos; 

Características dos TCs (se houver), Características das fontes geradoras, 

Características dos transformadores (se houver), diagramas esquemáticos e 

SUPLLIERS 

-Cliente 

SUBPROCESSO 08: 

Elaboração do Projeto da conexão com 

concessionária 

 

- OBJETIVO: Desenvolver diagramas 

unifilar completo da instalação, bem como 

diagramas esquemáticos e funcionais. Caso 

a conexão seja trifásica desenvolver ainda 

diagrama Trifilar de conexão a rede da 

concessionária. 
 

 

- ATIVIDADES: 

1-Desenvolver diagramas unifilar, 

esquemático e funcional. 

 

2- Desenvolver diagrama trifilar da 

interligação para redes trifásicas. 

 

 

INPUTS 

1-Plantas das 

instalações; 

2-Projetos 

elétricos das 

instalações (Caso 

exista) 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Concessionária 

 

OUTPUTS 

-Projeto de 

conexão a rede da 

concessionária. 
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funcionais, diagrama trifilar da interligação, para conexões trifásicas; cópias dos 

manuais técnicos dos relés e inversores, cópias das notas fiscais dos inversores e 

Certificação do Inversor e/ou aprovação de tipo por laboratórios nacionais e 

internacionais acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) desde que cumpram os requisitos estabelecidos na 

norma. 

 Em até 30 dias, após a solicitação de acesso, a concessionária deverá emitir o 

parecer de acesso, com as condições técnicas e comerciais do acesso, os 

requisitos técnicos que permitem a conexão das instalações e os respectivos 

prazos. 
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Figura 19 - Subprocesso 09. Solicitação de Acesso à Rede da Concessionária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.10 Subprocesso 10: Celebração de Acordo Operativo ou Relacionamento 

Operacional 

Objetivo: Celebrar acordo operativo ou relacionamento operacional com a 

concessionária para minigeradores e microgeradores respectivamente, segundo dispõe o artigo 

4º da Resolução Normativa Nº 482/2012, que dispensa a assinatura de contratos: 

  

SUPLLIERS 

1-Concessionária 

de energia elétrica; 

2-CREA; 

 

3-Fabricantes dos 

equipamentos; 

 

4-INMETRO e/ou 

Laboratórios 

acreditados; 

 

5-Fabricantes dos 

equipamentos; 

 

6-Empresa de 

projetos elétricos.  

 

SUBPROCESSO 09: 

Solicitação de acesso à rede da concessionária 

 

- OBJETIVO: Formalizar pedido de solicitação 

de acesso a rede da concessionária. 

 

- ATIVIDADES: 

1- Preencher formulário específico concedido 

pela concessionária indicado dados cadastrais, 

tipo de geração (solar ou eólica)e capacidade 

instalada 

 

2- Providenciar planta de situação/localização da 

unidade geradora (Conta de energia atualizada), 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 

emitida pelo CREA, diagrama unifilar completo 

da planta do sistema, Características dos TCs (se 

houver), Características das fontes geradoras, 
Características dos transformadores (se houver), 

diagramas esquemáticos e funcionais, diagrama 

trifilar da interligação, para conexões trifásicas; 

cópias dos manuais técnicos dos relés e 

inversores, cópias das notas fiscais dos inversores 

e Certificação INMETRO do Inversor e/ou 

aprovação de tipo por laboratórios nacionais e 

internacionais acreditados pelo INMETRO desde 

que cumpram os requisitos estabelecidos na 

norma. 

 

3-Entregar toda documentação na concessionária 

 

INPUTS 

 

1-Contas de energia 

elétrica dos últimos 

12 meses; 

 

2-Diagramas  

unifilar da planta, 

esquemáticos, 

funcionais e trifilar; 

 

3-Anotação de 

responsabilidade 

técnica. 

 

4-Manuais técnicos 

dos equipamentos 

 

 

 

 

 

CONSUMERS 

1-Empresa 

responsável pelo 

projeto; 

 

2-Cliente 

OUTPUTS 

-Parecer de acesso 

Emitido pela 

concessionária no 

prazo de até 30 dias 

depois da solicitação; 
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Art. 4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de 

central geradora para a microgeração e minigeração distribuída que participe do 

sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora, nos termos do Capítulo 

III, sendo suficiente à celebração de Acordo Operativo para os minigeradores ou do 

Relacionamento Operacional para os microgeradores. (BRASIL, 2012). 

Figura 20 - Subprocesso 10. Celebração de Acordo Operativo ou Relacionamento 

Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.11 Subprocesso 11: Pesquisas de Preço e Aquisição dos Equipamentos 

Objetivo: Realizar pesquisas de preços dos componentes e equipamentos, sempre buscando 

componentes de qualidade e com menores custos. No caso dos painéis fotovoltaicos e turbinas 

eólicas, sempre optar por marcas e modelos com aprovação do INMETRO. A 

responsabilidade dos custos de aquisição é do cliente. Executar a obra conforme projeto 

desenvolvido e segundo os termos do acordo assinado com a concessionária. 

  

SUPLLIERS 

-Concessionária 

SUBPROCESSO 10: 

Celebração de acordo operativo ou 

relacionamento operacional 

 

- OBJETIVO: Celebrar acordo operativo 

ou relacionamento operacional com a 

concessionária para minigeradores e 

microgeradores respectivamente, segundo 

dispõe o artigo 4 da norma 482, que 

dispensa a assinatura de contratos. 

 

- ATIVIDADES: 

1-Celebrar Acordo Operativo ou 

relacionamento operacional com a 

concessionária. 

 

 

 

INPUTS 

-Parecer de 

Acesso. 

 

 

 

 

 

 

CONSUMERS 

1-Empresa 

responsável pelo 

projeto; 

 

2-Concessionária; 

 

3-Cliente. 

OUTPUTS 

-Acordo de 

operação 

formalizado. 
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Figura 21 - Subprocesso 11. Pesquisas de Preço e Aquisição dos Equipamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.12 Subprocesso 12: Execução das Obras segundo o Projeto e o Acordo Estabelecido 

com a Concessionária 

Objetivo: Executar a obra conforme projeto desenvolvido e segundo os termos do 

acordo assinado com a concessionária. 

  

SUPLLIERS 

-Fornecedores 

dos 

equipamentos. 

SUBPROCESSO 11: 

 

Pesquisa de preço, Aquisição e 

instalação dos equipamentos 

 

- OBJETIVO: Realizar compras dos 

equipamentos necessários a obra. 

 

- ATIVIDADES: 

1-Pesquisar preços de equipamentos; 

2- Comprar equipamentos. 

 

 

 

INPUTS 

-Atualização de 

preços e 

especificações 

dos 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

CONSUMERS 

- cliente. 

OUTPUTS 

- Equipamentos 

instalado e 

testado. 



67 

 

Figura 22 - Subprocesso 12. Execução das Obras Segundo o Projeto e o Acordo Estabelecido 

com a Concessionária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

 

3.4.13  Subprocesso 13: Solicitação de Vistoria do Sistema de Geração 

Objetivo: Solicitar formalmente a concessionária vistoria técnica do sistema de 

geração implantado, esta deverá ocorrer em no máximo 30 dias após o pedido. Na vistoria 

serão verificados se as instalações estão de acordo com o projeto e um parecer técnico será 

liberado em até 7 dias. Caso haja irregularidades estas deverão ser sanadas e uma nova 

vistoria deve ser realizada segundo o mesmo procedimento e respeitando os mesmos prazos. 

  

SUPLLIERS 

1-Empresa 

responsável pela 

obra (SENAI); 

 

2-

Concessionária. 

SUBPROCESSO 12: 

Execução das Obras segundo o Projeto e 

o acordo estabelecido com a 

concessionária 

 

- OBJETIVO: Executar a obra conforme 

projeto desenvolvido e segundo os termos 

do acordo assinado com a concessionária. 

 

- ATIVIDADES: 

1-Instalar painéis fotovoltaicos, turbinas 

eólicas, inversores, dispositivos de proteção 

e fazer as devidas adequações necessárias 

para a aprovação da obra pela 

concessionária. 

 

 

 

INPUTS 

1-Projeto; 

2-Normas da 

concessionária de 

como deve ser a 

instalação; 

 

 

 

 

CONSUMERS 

-Concessionária 

OUTPUTS 

-Sistema de 

geração própria 

instalado e 

aguardando 

conexão a rede 

elétrica. 
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Figura 23 - Subprocesso 13. Solicitação de Vistoria do Sistema de Geração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Fonte: o autor, 2014. 

3.4.14  Subprocesso 14: Conexão do Sistema a Rede 

Objetivos: Conectar sistema de geração próprio à rede por meio de técnicos 

especializados em conjunto com funcionário da concessionária. Possivelmente nesta etapa 

será instalado o medidor bidirecional, onde a diferença de custo entre este e um medidor 

comum é de responsabilidade do cliente. 

 

  

SUPLLIERS 

-Cliente ou 

consultor. 

SUBPROCESSO 13: 

Solicitação de vistoria do sistema de 

geração 

 

- OBJETIVO: Solicitar formalmente a 

concessionária vistoria técnica do sistema 

de geração implantado, esta deverá ocorrer 

em no máximo 30 dias após o pedido. 
 

- ATIVIDADES: 

1-Solicitar a concessionária vistoria do 

sistema de geração própria; 

2-Aguardar a vistoria ser realizada num 

prazo máximo de 30 dias. 

 

 

 

INPUTS 

- Documento 

padrão solicitando 

vistoria.  

 

 

 

 

CONSUMERS 

1-Empresa 

responsável pela 

obra; 

 

2-Cliente 

OUTPUTS 

-Aprovação do 

ponto de conexão 

ou reprovação 

com pendências a 

serem corrigidas. 

O parecer é 

liberado em até 7 

dias. 
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Figura 24 - Subprocesso 14.  Conexão do Sistema a Rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014. 

 

 

  

SUPLLIERS 

-Concessionária. 

SUBPROCESSO 14: 

Conexão do sistema a rede 

 

- OBJETIVO: Conectar sistema de geração 

próprio à rede por meio de um funcionário 

da concessionária.  

 

 

- ATIVIDADES: 

1-Conexão do sistema de geração própria a 

rede. 

2-Instalação de medidor bidirecional. 

 

 

 

INPUTS 

-Parecer de 

vistoria 

autorizando a 

conexão a rede. 

 

 

 

 

CONSUMERS 

 

1-Concessionária; 

 

2-Cliente. 

OUTPUTS 

-Projeto 

Concluído 
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4. Aplicação do Modelo Proposto

Projeto e instalação de sistema solar fotovoltaico de 50kWp no prédio da Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP 

Como forma de avaliar a modelagem proposta nesta dissertação, será aplicado o 

Diagrama de Fluxo no projeto de energia solar fotovoltaica da Federação das Industrias do 

Estado da Paraíba - FIEP, o qual está seguindo os 14 subprocessos sugeridos, acompanhando 

a matriz SIPOC, identificando as variáveis de entrada, de saída, clientes e fornecedores. 

Neste momento o projeto encontra-se no Subprocesso 2. 

4.1  Contextualização do SENAI/PB 

O SENAI – Departamento Regional da Paraíba, desde 2006, com a inauguração do 

seu Laboratório de Energias Renováveis, Casa Ecoeficiente, na cidade de Campina Grande, 

vem atuando na área de energia eólica, solar térmica e fotovoltaica. Na Figura 25 tem-se uma 

visão da Casa Ecoeficiente- SENAI/PB 

Figura 25 - Visão da Casa Ecoeficiente- SENAI/PB 

Fonte: o autor 
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São basicamente três frentes de atuação: 

 Disseminação de tecnologias de fontes renováveis de energia. 

O SENAI/PB, através da Casa Ecoeficiente, realiza palestras, participa de eventos 

na área de energia e recebe visitas técnicas orientadas na Casa Ecoeficiente. Já são 

mais de 15000 visitações de alunos, professores, pesquisadores, profissionais da 

área e pessoas interessadas nestas tecnologias. 

 Realização de cursos e treinamentos em diversas modalidades.  

Na Casa Ecoeficiente são oferecidos cursos em diversas modalidades. Na 

modalidade de aperfeiçoamento profissional é oferecido o curso de Instalador e 

Mantenedor de Sistema Solar Fotovoltaico. Na área de Curso Técnico 

Profissionalizante, o SENAI está lançando o Curso de Energias Renováveis, com 

foco em energia eólica e fotovoltaica. Outros cursos estão sendo formatados na área 

de energia solar térmica. 

 Realização de Consultorias e Assessoria Técnica na área de Energia. 

O SENAI – Departamento Regional da Paraíba realiza consultorias e assessorias na 

área de eficiência energética e energias renováveis para empresas do setor comercial 

e industrial.  

Neste momento, são vários atendimentos em andamento, mas vale a pena destacar e 

trazer como estudo de caso para esta dissertação um dos processos de atendimento 

que está na etapa inicial.  

Este atendimento já está seguindo a modelagem proposta nesta dissertação e 

encontra-se na fase do subprocesso 2 – Elaboração do projeto básico.  
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4.2 Análise do Subprocesso 1 do Modelo Proposto 

 Subprocesso 1: 1ª Visita Técnica à FIEP para discutir o atendimento.

É o inicio do trabalho. É importante conhecer a empresa em horário de 

funcionamento e buscar o máximo de informações sobre o consumo de energia. 

Nesta etapa o consultor deve mostrar as vantagens e desvantagens de um sistema 

fotovoltaico ou eólico, com muita transparência e conhecimento técnico, caso 

contrário, se o cliente não se convencer que é um bom negócio, o atendimento pode 

encerrar nesta primeira fase. Veja na Figura 26 a matriz SIPOC com as informações 

básicas da empresa. 

Figura 26 - Subprocesso 01. Matriz SIPOC preenchida com informações do cliente 

Fonte: o autor. 

SUPLLIERS 

-Cliente 

SUBPROCESSO 01: 

1ª reunião na FIEP para propor o 

atendimento 

- OBJETIVO: Realizar uma visita técnica 

na empresa e discutir a viabilidade do  

projeto. 

- ATIVIDADES: 

- Conhecer a empresa, observando a carga 

elétrica instalada; 

- Fotografar áreas onde poderão ser 

instalados os painéis fotovoltaicos. 

-Utilizando a bússola, identificar o norte 

verdadeiro; 

-Discutir com o cliente a tarifa de energia e 

tecnologias fotovoltaicas; 

-Discutir, com base nas necessidades e 

ponto de vista do cliente, a proposta a ser 

elaborada. 

INPUTS 

1- Informações 

básicas sobre o 

funcionamento da 

empresa e sua 

produção; 

2- Levantamento 

básico das cargas 

elétricas da 

empresa; 

3-Conta de 

energia dos 

últimos 12 

meses.; 

4-Fotografias de 

locais adequados 

para os painéis. 

-Coordenadas 

geográficas e 

norte verdadeiro. 

6- Levantamento 

básico de 

viabilidade das 

tecnologias eólica 

e solar. 

CONSUMERS 

-Cliente 

OUTPUTS 

1-Cartilha POR 

DENTRO DA 

CONTA DE LUZ 

- ANEEL 2013; 

2- Portifólio de 

serviços do 

SENAI; 

3Autorização para 

fazer projeto 

básico e 

apresentar na 

próxima visita.
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Nesta primeira visita: 

 Foram fotografadas áreas onde se pretende instalar os painéis; 

 Utilizando a bússola, foi identificado o norte geográfico; 

 Foram visitados todos os setores da empresa, observando-se os tipos de carga 

elétrica. 

 Cópia da conta de energia dos últimos 12 meses – Apêndice 1 

 Foi entregue ao cliente o Portfólio de serviços do SENAI e Cartilha POR 

DENTRO DA CONTA DE LUZ – ANEEL 2013, (Figura 27) 

 Ficou acertado o retorno para apresentar o projeto básico 

Figura 27 - Vista aérea do prédio da FIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOOGLE MAP, 2014 
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Figura 28 - Cobertura onde se pretende instalar os painéis fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 29 - Vista panorâmica do prédio da FIEP 

 

 

Fonte: FIEP, 2014. 
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4.3 Análise do Subprocesso 2 do Modelo Proposto 

 Subprocesso 2: Elaboração do Projeto Básico.

É uma etapa inicial ainda. Nesta fase o consultor deve preparar um pré-projeto sem 

detalhamento técnico, mostrando através de fotos e planilhas, como será instalado o 

sistema e o impacto visual e econômico que ele causará na empresa ou residência do 

cliente. É fundamental, já nesta segunda fase, que o consultor apresente um 

orçamento preliminar do sistema com uma avaliação econômica e uma descrição 

básica de como ele será instalado. Veja na Figura 30 a matriz SIPOC com as 

informações básicas do projeto no subprocesso 2. 

Figura 30 - Subprocesso 02. Análise SIPOC preenchida com informações do cliente 

Fonte: o autor. 

SUPLLIERS 

1-Cliente; 

2-Cncessionária 

de energia local; 

3-Fornecedores 

de equipamen 

tos. 

SUBPROCESSO 02: 

Elaboração do Projeto Básico 

- OBJETIVO: Preparar um pré-projeto sem 

detalhamento técnico, mostrando através 

de fotos e planilhas, como será instalado o 

sistema e o impacto visual e econômico 

que ele causará na empresa. 

- ATIVIDADES: 

-Analisar a conta de energia da empresa; 

-Analisar as áreas adequadas para 

instalação dos painéis; 

-Analisar sombreamento destas áreas; 

-Definir com o cliente a potência do 

sistema a ser instalado; 

-Solicitar orçamentos preliminares; 

-Calcular a geração anual de energia, 

baseado no mapa solar brasileiro; 

-Apresentar uma análise econômica do 

sistema; 

3-Elaborar o Pré-projeto; 

4 - Apresentar o orçamento para 

elaboração do Projeto Interno de Geração. 

de energia.

INPUTS 

1-Conta de 

energia dos 12 

meses; 

2-Planilha 

eletrônica 

-Especificação e 

Preço dos  

equipamentos; 

3- Calculo da 

geração de 

energia anual do 

sistema solar; 

4-Fotos dos 

ambientes. 

CONSUMERS 

-Cliente. 

OUTPUTS 

-Pré- projeto 

pronto com 

avaliação 

econômica, para 

auxiliar o cliente 

na tomada  de 

decisão. 
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 Neste subprocesso 2: 

 Foi definido que seria apresentado um projeto solar fotovoltaico para 50kwp; 

 Foram realizadas montagens fotográficas das áreas onde se pretende instalar os 

painéis; 

 Foi elaborado um resumo da estrutura tarifária no Brasil e com base nas 

informações retiradas da conta de energia, elaborou-se também um perfil de 

consumo da empresa. 

 Baseado em orçamentos recebidos, foi preparada uma proposta com valores de 

equipamentos e mão de obra. 

 Foram identificadas as coordenadas geográficas da cidade de Campina Grande e 

baseada em sites especializados em radiação solar, foi estimada uma produção 

anual de energia; 

 Baseado no investimento total e na economia anual de energia, foi feita uma 

avaliação econômica do sistema, calculando VPL, TIR, Payback. 

4.3.1 Montagem Fotográfica 

Com o objetivo de demonstrar ao cliente o impacto visual da instalação dos painéis, 

foram realizadas montagem fotográficas mostrando sua distribuição na laje do prédio. As 

Figuras 30 e 32 apresentam a instalação dos painéis na laje da FIEP. 
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Figura 31 - Distribuição dos painéis na laje do prédio da FIEP204 painéis de 250Wp 

totalizando 51kwp 

 

Fonte: o autor 

Figura 32 - Visão panorâmica dos painéis na laje do prédio da FIEP 

             

Fonte: o autor 
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4.3.2 Resumo da Estrutura Tarifária no Brasil e o Perfil de Consumo da FIEP 

4.3.2.1 Resumo da Estrutura Tarifária no Brasil. 

O conjunto de tarifas que se aplicam aos componentes de consumo de energia 

elétrica e/ou demanda de potência de acordo com o modo de fornecimento é denominado 

estrutura tarifária. 

No Brasil existem basicamente dois grupos tarifários o “grupo A” e o “grupo B”. 

Grupo A 

As tarifas do “grupo A” se aplicam a consumidores conectados em alta tensão em 

níveis que variam de 2,3 a 230 kV e são divididos em subgrupos de acordo com a tensão de 

conexão: 

 A1 para o nível de tensão maior ou igual a 230 kV; 

 A2 para o nível de tensão entre 88 e 138 kV; 

 A3 para o nível de tensão igual a 69 kV; 

 A3a para o nível de tensão entre 30 e 44 kV; 

 A4 para o nível de tensão entre 2,3 e 25 kV; 

 A5 para sistemas subterrâneos. 

Essas tarifas se aplicam a consumidores que estão divididos em três modalidades de 

fornecimento distintas: Convencional, horo-sazonal verde e horo-sazonal azul. 

Estrutura tarifária convencional 

A estrutura tarifária convencional se caracteriza pela aplicação de uma tarifa única de 

energia e/ou demanda que não varia com as horas do dia ou períodos anuais. Sendo assim, 

existe um valor para demanda expresso em reais por quilowatt e outro para o consumo, 

expresso em reais por megawatt-hora, ambos fixos. 
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Podem optar por este tipo de tarifação consumidores com tensão de operação abaixo 

de 69 kV e com demanda inferior a 300 kW. 

Estrutura tarifária horo-sazonal 

A estrutura tarifária horo-sazonal pode ser caracterizada pela aplicação diferenciada 

de tarifas de acordo com as horas de utilização diária e períodos do ano. Este tipo de estrutura 

tarifária tem por objetivo a racionalização da energia durante o ano, motivando o consumidor 

a consumir mais energia em determinados horários do dia e em períodos anuais onde as 

tarifas são mais baratas. 

No que se refere as horas do dia existem dois períodos de utilização da energia 

denominados horário de “ponta” e “fora de ponta”. O horário de “ponta” ocorre entre 17:30 e 

20:30h, em alguns Estados e 18 e 21 hs em outros. Já o horário “fora de ponta” corresponde 

as demais horas dos dias úteis e as 24 horas para sábados domingos e feriados. 

Quanto ao período do ano, este é dividido em úmido ou Seco, de acordo com a 

incidência de chuvas. No período seco, que ocorre entre os meses de Maio a Novembro, as 

tarifas são mais altas, devido ao menor volume de água nas represas das hidroelétricas, o que 

reflete em menor utilização dessas e maior utilização de usinas térmicas, que tendem a 

aumentar o custo da energia. No período úmido, compreendido entre Dezembro e Abril, os 

reservatórios das usinas estão com maior volume, isso tende a baratear a energia, devido à 

redução da utilização de usinas térmicas. 

A tarifa horo-sazonal é subdividida em Azul e verde, conforme se verifica a seguir. 

Tarifa horo-sazonal azul 

O sistema de tarifação horo-sazonal azul é aplicada obrigatoriamente a consumidores 

com tensão de interligação maior ou igual a 69 kV. Aplica tarifas diferenciadas de acordo 
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com as horas do dia e períodos do ano e também possui tarifas diferenciadas para demandas 

de potência no decorrer do dia. 

A tarifa horo-sazonal azul apresenta a seguinte estrutura: 

 Demanda de potência (R$/kW): 

 Um valor para o horário de ponta (P) 

 Um valor para o horário fora de ponta (FP) 

 Consumo de energia (R$/MWh): 

 Um valor para o horário de ponta em período úmido (PU) 

 Um valor para o horário fora de ponta em período úmido (FPU) 

 Um valor para o horário de ponta em período seco (PS) 

 Um valor para o horário fora de ponta em período seco (FPS) 

b2) Tarifa horo-sazonal verde 

A tarifação horo-sazonal verde se aplica obrigatoriamente a consumidores que sejam 

atendidos pelo sistema interligado e que possuam um fornecimento de tensão inferior a 69 kV 

e demanda igual ou superior a 300 kW, podendo o consumidor optar pelas modalidades azul 

ou verde. Para situações com tensão inferior a 69 kV e demanda menor que 300 kw pode-se 

optar tanto pelo sistema de tarifação horo-sazonal azul quanto verde. Esta modalidade aplica 

taxas diferenciadas ao consumo de energia elétrica de acordo com as horas do dia e períodos 

do ano e uma única tarifa para a demanda de potência. 

A tarifa horo-sazonal verde tem a seguinte estrutura: 

 Demanda de potência (R$/kW):  

 Valor único 

 Consumo de energia (R$/MWh): 

 Um valor para o horário de ponta em período úmido (PU) 
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 Um valor para o horário fora de ponta em período úmido (FPU) 

 Um valor para o horário de ponta em período seco (PS) 

 Um valor para o horário fora de ponta em período seco (FPS) 

Grupo B 

As tarifas do grupo B são destinadas a consumidores com tensão de interligação 

inferior a 2,3 kV. As tarifas são estabelecidas somente para o consumo de energia, não 

existindo cobrança expressa para a demanda de utilização, sendo esse valor incluso na tarifa 

de consumo de energia. O grupo B é dividido nas seguintes classes:  

 B1 Classe residencial e subclasse residencial baixa renda; 

 B2 Classe rural, abrangendo diversas subclasses, como agropecuária, cooperativa 

de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural; 

 B3 Outras classes: industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder 

público, serviço público e consumo próprio; 

 B4 Classe iluminação pública. 

4.3.2.2  Perfil de Consumo de Energia da FIEP. 

A FIEP - Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, está localizada na Avenida 

Manoel Gonçalves Guimarães, 195 - José Pinheiro, Campina Grande – PB.  

Trata-se de um prédio com seis andares que abriga os escritórios administrativos da 

FIEP, IEL, SENAI e SESI. 

A conexão elétrica é trifásica com entrada de 13,8 kV na subestação e conversão para 

220/380V para uso geral. Desta forma a Fiep está enquadrada no grupo “A4”, ou seja, tensão 

de entrada entre 2,3 a 25 kV.  
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A modalidade tarifária é Horosazonal verde, onde a demanda contratada de potência 

é única e igual a 250kw.  

A concessionária Energisa Borborema – EBO, que atende a cidade de Campina 

Grande e região trabalha com horário de pico ou horário de ponta entre 17:30 e 20:30 horas. 

Neste horário, devido ao alto  consumo de energia em toda a rede nacional, as tarifas são mais 

elevadas. Desta forma o consumo de energia (KWh) é cobrado com duas tarifas diferentes: 

- Consumo em KWh no horário de ponta: R$0,85403 / kWh; 

- Consumo em KWh no horário fora ponta: R$0,13727 / kWh. 

O Estado da Paraíba é atendido por 2 concessionárias, a ENERGISA BORBOREMA 

- EBO, que atende a cidade de Campina grande e região, e a ENERGISA PARAÌBA - EPB 

que atende aos outros municípios. As tarifas são diferenciadas. 

No local já existe aplicações solares, a exemplo do poste solar, que foi desenvolvido 

pelo SENAI/PB e que funciona de forma isolada, armazenando a energia em baterias durante 

o dia para utilizá-la a noite. 

No local existe uma área de laje disponível para conexão de aproximadamente 100 

kWp de painéis fotovoltaicos, sendo a intenção inicial a instalação de 50 kWp, totalizando 

aproximadamente 204 paineis de 250 Wp.  Nas fotos 5 e 6 tem-se uma visão do prédio da 

FIEP onde se pretende instalar o sistema solar fotovoltaico. 

Sugestões: 

- Instalar um sistema solar fotovoltaico com capacidade de 50kWp de potência. 

-Renegociar com a concessionária de energia o valor da potência ativa contratada 

(250kw), elevando-o possivelmente para 300kW. Desta forma a empresa deixará de 

pagar multas por ultrapassagem de demanda e terá uma economia média anual na conta 
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de energia de aproximadamente R$ 6.577,12 (contas analisadas no período de janeira a 

agosto de 2014) 

-Realizar manutenção no banco de capacitores do prédio, pois a FIEP está pagando uma 

média anual de R$2.010,78 com multas por geração de excedente de energia reativa. 

-Realizar um diagnóstico energético na empresa, para identificar pontos de desperdício 

de energia. Só com a iluminação existe um grande potencial de economia. 

4.3.3 Proposta com Valores dos Equipamentos e Mão de Obra. 

Atendendo à solicitação do cliente, montou-se um orçamento geral do projeto com os 

preços dos equipamentos e mão de obra do SENAI. Os preços dos equipamentos foram 

obtidos através de orçamento enviado em setembro de 2014 e são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Lista de materiais e equipamentos necessários para instalação de sistema 
fotovoltaico de 50 kWp e seus respectivos preços 

Materiais / Equipamentos Quantidade Preço unitário (R$) Valor total(R$) 

Inversor Fronius Symo 15.0-3-M 
(15.000W) 

 

3 18.515,50 
 

55.546.50 

Painel Solar Fotovoltaico Yingli 
YL250P 29b (250Wp) 

 

204 819,18 
 

167.112.72 

Material elétrico 1 20.000,00 20.000,00 

Estruturas de sustentação em solo 

para 204 painéis 

1   28.906,44  

 

28.906,44 

 Total 271.565,66 

Fonte: Proposta comercial da empresa Neosolar Energia Ltda ME enviada em 08/09/2014 

Além dos custos com equipamento existem ainda os custos com o projeto elétrico, 

solicitação de acesso à rede da concessionária e instalação e testes do sistema. A Tabela 2 

apresenta a proposta do SENAI para o projeto e instalação dos equipamentos  

Tabela 2 - Proposta do SENAI/PB para projeto e instalação do sistema de geração 
fotovoltaico de 50kWp 

Fonte: o autor 

  

Projeto Executante Valor (R$) 

Projeto elétrico e solicitação de acesso à 

rede da concessionária no contexto da 

Normativa ANEEL 482 

SENAI/PB 10.000,00 

Instalação e testes do sistema SENAI/PB 10.000,00 

 Total 20.000,00 
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A Tabela 3 apresenta o custo total do sistema fotovoltaico de 50kWp 

Tabela 3 - Custo total do sistema solar fotovoltaico de 50kWp sugerido no projeto 

Total do Investimento. 

Total ( figura 30 + figura 31) R$ 291,565. 66 

Fonte: o autor. 

Na Figura 33 apresentam–se as características técnicas dos painéis fotovoltaicos e 

inversores cotados para o projeto. 

Figura 33 – Características técnicas dos painéis fotovoltaicos e inversores cotados para o 
projeto

Fonte: NEOSOLAR ENERGIA, 2014. 

4.3.4 Coordenadas Geográficas de Campina Grande. 

Através do site http://www.cidade-brasil.com.br/ (Tabela 4) foram identificadas as 

coordenadas geográficas da cidade de Campina Grande: 

- Latitude: -7.23072 

- Longitude: -35.8817 

http://www.cidade-brasil.com.br/
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Tabela 4 - Coordenadas geográficas da cidade de Campina Grande 

Superfície de Campina Grande 59 418 hectares 

594,18 km² (229,41 sq mi) 

Altitude de Campina Grande 512 metros de altitude 

Coordenadas geográficas decimais Latitude: -7.23072 

Longitude: -35.8817 

Coordenadas geográficas sexagesimais Latitude: 7° 13' 51'' Sul 

Longitude: 35° 52' 54'' Oeste 

Superfície de Campina Grande 59 418 hectares 

594,18 km² (229,41 sq mi) 

Altitude de Campina Grande 512 metros de altitude 

Fonte: Cidade-Brasil, 2014. 

4.3.5 Nível de Radiação Solar Global em Campina Grande 

Utilizando o site  http://www.cresesb.cepel.br/sundata/ e lançando as coordenadas de 

Campina Grande, foi possível encontrar os níveis de radiação solar mensal e a média anual 

para o plano horizontal e inclinado. (Tabela 5) 

http://www.cidade-brasil.com.br/
http://www.cresesb.cepel.br/sundata/
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Tabela 5 - Nível de irradiação solar média mensal e anual na cidade de Campina Grande 

Fonte - http://www.cresesb.cepel.br/sundata/ 

Na Figura 36 pode-se acompanhar o gráfico da curva de radiação solar media mens. 

Fonte: CEPEL, 2014. 

Figura 34 - Curva de irradiação solar média mensal na cidade de Campina Grande 

- Foram identificadas as coordenadas geográficas da cidade de Campina Grande e baseada em 

sites especializados em radiação solar, foi estimada uma produção anual de energia; 

- Baseado no investimento total e na economia anual de energia, foi feita uma avaliação 

econômica do sistema, calculando VPL, TIR, Payback. 

Fonte:CEPEL, 2014. 

http://www.cresesb.cepel.br/sundata/
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4.3.6 Cálculo da Geração de Energia do Sistema Fotovoltaico 

Para se calcular a capacidade de geração de energia do sistema fotovoltaico no mês, 

aplica-se o seguinte cálculo: 

E(mês) = P x I x D 

Onde: 

E = Energia gerada no mês (kWh/mês); 

P = Potência total do sistema solar (kW); 

I = Irradiação solar diária média mensal [kWh/m2.dia]; 

D = Quantidade de dias no mês 

Para se encontrar a energia produzida no ano, basta somar a energia produzida em 

cada mês. Na Tabela 6 foi calculada a energia total gerada no ano para o sistema da FIEP. 

Tabela 6 - Calculo da energia gerada no ano pelo sistema fotovoltaico da FIEP 

Tabela da Irradiação solar diária média mensal [kWh/m2.dia] - Fonte http://www.cresesb.cepel.br/sundata 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 

Irradiação média 5,35 5,33 5,31 4,9 4,55 3,99 3,94 5,19 5,25 5,84 5,95 5,55 5,1 

Dias no mês 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Energia gerada no 
ano(kwh/ano) 92978,5 

Fonte: o autor. 

Potência do 
sistema (KW) 50 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 
Energia gerada 

no 
mês(kwh/mes) 8292,5 7462 8230,5 7350 7052,5 5985 6107 8044,5 7875 9052 8925 8602,5 93075 
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4.3.7 Análise da Viabilidade Econômica do Sistema 

Para se calcular a viabilidade econômica do sistema, são necessárias as seguintes 

informações: 

 Energia total gerada no ano pelo sistema fotovoltaico;

 Valor economizado no ano com a geração de energia do sistema fotovoltaico;

 Despesas anuais com manutenção e/ou troca de equipamentos

 Taxa de atratividade que a empresa trabalha;

 Valor total do investimento;

 Tarifa de energia + impostos cobrada pela concessionária.

Neste último item, vale destacar que a tarifa de energia que se deve utilizar é a tarifa 

fora ponta, no valor de R$ 0,13727 / kWh, pois a energia solar gerada não entra na faixa do 

horário de ponta que é das 17:30 às 20:30 horas. No apêndice 1 pode-se verificar os detalhes 

da conta de energia da FIEP. 

Por se tratar de um método mais geral e considerar o capital no tempo será aplicado o 

método VPL. 

Como se trata de um investimento de longo prazo deve-se considerar o valor do 

capital no tempo através do custo de oportunidade.  O custo de oportunidade é um termo 

usado em economia que se refere ao custo de algo em função de uma outra oportunidade 

renunciada, ou de maneira geral, corresponde ao que se deixa de ganhar em uma segunda 

alternativa por se escolher a primeira. 

Sendo assim, o investimento pretendido, deve render mais que o custo de 

oportunidade de capital, caso contrário não se justifica investir no negócio. Como métodos de 

comparação pode-se usar o rendimento em algum fundo de investimento bancário como a 

poupança, títulos do tesouro nacional ou outro investimento qualquer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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Segundo dados do jornal online G1 o rendimento anual da poupança em 2013 foi de 

5,8% para investimentos feitos a partir de maio de 2013. Considerando esse valor como custo 

de oportunidade e considerando o método de análise VPL, é necessário que ao fim do 

investimento a soma dos valores do retorno financeiro por período de tempo, investidos a uma 

taxa de 5,8% seja maior que o investimento inicial aplicado na poupança a mesma taxa 

durante toda vida útil do projeto. Caso isso não ocorra o projeto não apresentará atratividade 

econômica. 

De acordo com informações da concessionária Energisa Borborema, o valor da tarifa 

somado com os impostos totaliza R$0,199 / kWh. Com esta tarifa encontra-se o valor 

economizado no ano com a geração de energia solar: 

Valor economizado anualmente R$ = tarifa de energia (R$/kWh) x energia gerada 

no ano (KWh) = R$ R$18.502,72 

De posse destas informações, foi desenvolvida uma planilha para calcular o Valor 

Presente Líquido (VPL) do investimento, ao longo dos 25 anos de vida útil do sistema solar, a 

Taxa Interna de Retorno – TIR e o Payback do investimento. 

A Tabela 7 apresenta os indicadores do projeto, utilizados na análise da viabilidade 

econômica. 
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Tabela 7 - Indicadores para análise de viabilidade econômica dos projetos 

. 

Fonte: o autor 

A Tabela 8 apresenta o fluxo de caixa do projeto, utilizado na análise da viabilidade 

econômica. Neste fluxo de caixa foram considerados a economia anual com a conta de 

energia, as despesas anuais com manutenção preventiva dos equipamentos (informação 

apresentada pelo fornecedor dos equipamentos) e as despesas anualizadas, referentes à troca 

dos inversores a cada 13 anos.  

Indicadores para análise de viabilidade econômica 
Valor dos equipamentos R$ 271.565,66 
Valor da Mão de Obra e consultoria R$ 20.000,00 
Investimento total (equipamentos + mão de 
obra) R$ 291.565,66 
Valor anual economizado R$ 18.502,72 
Custo anual de manutenção (0,25% dos 
equipamentos)  R$ 728,91 
Valor dos Inversores  R$ 55.000,00 
Troca dos inversores a cada 13 anos (Valor 
anualizado para 25 anos que corresponde a 
vida útil do projeto)  R$ 2.200,00 
Valor real anual economizado: (Valor anual 
economizado – custo anual de manutenção – 
troca anualizada dos inversores )  R$ 15.573,81 
Taxa atratividade  aplicada (poupança em 
2013) 5,80% 
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Tabela 8 - Tabela de fluxo de caixa do projeto 

Tabela de Fluxo de caixa 

 Ano 
 Economia 
anual com 

energia 
 Manutenção  Troca dos 

inversores 
 Valor Real 

Economizado 

ano 0 -R$  291.565,66    -R$       291.565,66 

ano 1  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 2  R$     8.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 3  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 4  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 5  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 6  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 7  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 8  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 9  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 10  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 11  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 12  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 13  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 14  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 15  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 16  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 
ano 17  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 18  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 19  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 
ano 20  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 21  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 22  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 23  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 

ano 24  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 
ano 25  R$    18.502,72  -R$  728,91  -R$    2.200,00   R$  15.573,81 
Totais  R$  462.568,04     R$       389.345,18 

Fonte – o autor. 



93 

 

Ø Calculo do VPL 

Na Tabela 9 abaixo, foi calculado o VPL para o sistema fotovoltaico de 50kWp. 
 

Tabela 9 - Cálculo do VPL para o sistema fotovoltaico de 50kWp 

VPL - Valor Presente Líquido 
Calculo do valor presente de cada Montante anual  

Ano Valor Real Economizado Valor Presente 
Taxa 
Juros 

    VP=Valor anual/(1+Taxa de Juros)^Ano   
1  R$                   15.573,81   R$                                14.720,04  5,80% 
2  R$                   15.573,81   R$                                13.913,09  5,80% 
3  R$                   15.573,81   R$                                13.150,36  5,80% 
4  R$                   15.573,81   R$                                12.429,46  5,80% 
5  R$                   15.573,81   R$                                11.748,07  5,80% 
6  R$                   15.573,81   R$                                11.104,03  5,80% 
7  R$                   15.573,81   R$                                10.495,31  5,80% 
8  R$                   15.573,81   R$                                   9.919,95  5,80% 
9  R$                   15.573,81   R$                                   9.376,13  5,80% 

10  R$                   15.573,81   R$                                   8.862,13  5,80% 
11  R$                   15.573,81   R$                                   8.376,30  5,80% 
12  R$                   15.573,81   R$                                   7.917,11  5,80% 
13  R$                   15.573,81   R$                                   7.483,09  5,80% 
14  R$                   15.573,81   R$                                   7.072,87  5,80% 
15  R$                   15.573,81   R$                                   6.685,13  5,80% 
16  R$                   15.573,81   R$                                   6.318,65  5,80% 
17  R$                   15.573,81   R$                                   5.972,26  5,80% 
18  R$                   15.573,81   R$                                   5.644,85  5,80% 
19  R$                   15.573,81   R$                                   5.335,40  5,80% 
20  R$                   15.573,81   R$                                   5.042,91  5,80% 
21  R$                   15.573,81   R$                                   4.766,46  5,80% 
22  R$                   15.573,81   R$                                   4.505,16  5,80% 
23  R$                   15.573,81   R$                                   4.258,18  5,80% 
24  R$                   15.573,81   R$                                   4.024,75  5,80% 
25  R$                   15.573,81   R$                                   3.804,11  5,80% 

Valor Presente Total  R$                              202.925,81  

VPL (Valor Presente Líquido) -R$                                88.639,85  
VPL= - Investimento Total+ Valor 

Presente Total 
Fonte: o autor 
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Ø Cálculo da TIR 

Na Tabela 10 abaixo, foi calculada a TIR para o sistema fotovoltaico de 50kw 

Tabela 10 - Cálculo da TIR para o sistema fotovoltaico de 50kWp 

Ano 

KWh 
economizado 

Ano 
Tarifa aplicada 

(R$/kWh) Valor Real Economizado 
taxa aumento 

ano 
0 %%% %%% -291.565,66  %%% 
1 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
2 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
3 92978,50 0,199  R$                         15.573,81 0,00% 
4 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
5 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
6 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
7 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
8 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
9 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 

10 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
11 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
12 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
13 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
14 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
15 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
16 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
17 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
18 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
19 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
20 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
21 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
22 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
23 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
24 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 
25 92978,50 0,199  R$                         15.573,81  0,00% 

Calculo da TIR   
TIR 2,3606% 

 

Fonte: o autor 
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Ø Calculo do Payback simples 

Na Tabela 11 abaixo, foi calculado o Payback para o sistema fotovoltaico de 50kw 

Tabela 11 - Cálculo do Payback para o sistema fotovoltaico de 50kWp 

Ano  Valor Real Economizado  Acumulado(R$) 
Anos de 
retorno 

Meses de 
retorno 

0 -291.565,66  -291.565,66      
1  R$                            15.573,81  -275.991,85      
2  R$                            15.573,81  -260.418,05      
3  R$                            15.573,81  -244.844,24      
4  R$                            15.573,81  -229.270,43      
5  R$                            15.573,81  -213.696,62      
6  R$                            15.573,81  -198.122,82      
7  R$                            15.573,81  -182.549,01      
8  R$                            15.573,81  -166.975,20      
9  R$                            15.573,81  -151.401,39      
10  R$                            15.573,81  -135.827,59      
11  R$                            15.573,81  -120.253,78      
12  R$                            15.573,81  -104.679,97      
13  R$                            15.573,81  -89.106,16      
14  R$                            15.573,81  -73.532,36      
15  R$                            15.573,81  -57.958,55      
16  R$                            15.573,81  -42.384,74      
17  R$                            15.573,81  -26.810,94      
18  R$                            15.573,81  -11.237,13      
19  R$                            15.573,81  4.336,68  18 8,65 
20  R$                            15.573,81  19.910,49      
21  R$                            15.573,81  35.484,29      
22  R$                            15.573,81  51.058,10      
23  R$                            15.573,81  66.631,91      
24  R$                            15.573,81  82.205,72      
25  R$                            15.573,81  97.779,52      

Payback = 18 anos e 8 meses 
 

Fonte: o autor 

  



96 

 

4.3.8 Conclusão da Análise Econômica do Sistema Fotovoltaico de 50kWp Utilizando a 

Tarifa do GRUPO A 

Percebe-se que as empresas enquadradas no GRUPO A, utilizam uma tarifa de 

energia muito baixa. No caso específico da FIEP, a tarifa somada com o imposto totaliza 

R$0,199 / kWh. Sendo assim, para as empresas e indústrias que se enquadram nesta tarifa, a 

tecnologia solar fotovoltaica não representa um bom investimento. Os valores encontrados 

para o VPL, TIR e Payback foram: 

VPL = - R$ 88.639,85 

TIR = 2,3606% 

Payback simples = 18 anos e 8 meses 

Pelos números acima se percebe que a própria poupança apresenta uma rentabilidade 

melhor que o sistema solar fotovoltaico. 

Entretanto, considerando que os preços dos equipamentos estão caindo, na medida 

em que o mercado de energia solar no Brasil se estabelece e, por outro lado, a tarifa de 

energia tende a aumentar devido aos elevados custos das termelétricas, podemos esperar para 

um futuro próximo a viabilidade econômica para este tipo de projeto, para as empresas do 

GRUPO A. 

4.3.9 Simulação do Projeto Fotovoltaico de 50kW Operando na Tarifa Residencial 

Para um melhor entendimento do estudo de viabilidade econômica da tecnologia 

fotovoltaica, será feita uma simulação do projeto fotovoltaico de 50kWp, utilizando agora a 

tarifa de energia do grupo B (residencial). 

Analisando as tarifas do grupo B, consumidor residencial, verifica-se que o seu valor 

é bem mais elevado e apresenta uma grande variação entre as concessionárias, variando de R$ 

0,19729 na Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA até R$0,47977 na Centrais Elétricas 
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do Pará S/A – CELPA. Estes valores não incluem os impostos, que representam cerca de 30 a 

40% sobre a tarifa. 

Na Figura 34 abaixo, podem ser vistos os valores das tarifas homologadas pela 

ANEEL, expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora) e não contemplam tributos 

e outros elementos que fazem parte da conta de energia, tais como: ICMS, Taxa de 

Iluminação Pública, PIS/PASEP e COFINS 

Figura 35 - Tarifas de energia residencial praticadas pelas concessionárias no Brasil, sem 

impostos. 

oncessionária B1 - Residencial (R$/kWh) 

AES-SUL   0,33793 

AmE   0,27685 

AMPLA   0,38931 

BANDEIRANTE   0,30494 

Boa Vista   0,24758 

CAIUÁ-D   0,33804 

CEA   0,19729 

CEB-DIS   0,30275 

CEEE-D   0,31257 

CELESC-DIS   0,35349 

CELG-D   0,29350 

CELPA  
 0,47977 

CELPE   0,35058 

CELTINS   0,42080 

CEMAR   0,41941 

CEMAT   0,38107 

CEMIG-D   0,39642 

CEPISA   0,40620 

CERON   0,39194 

CERR   0,22890 

CFLO   0,38018 

CHESP   0,37709 

CNEE   0,32886 

COCEL   0,34574 

COELBA   0,33634 

COELCE   0,35922 

COOPERALIANÇA   0,44626 

COPEL-DIS   0,32637 
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COSERN   0,34250 

CPFL Jaguari   0,23838 

CPFL Leste Paulista   0,29037 

CPFL Mococa   0,32762 

CPFL Santa Cruz   0,34007 

CPFL Sul Paulista   0,30272 

CPFL- Piratininga   0,27824 

CPFL-Paulista   0,31686 

DEMEI   0,38604 

DMED   0,30169 

EBO   0,28980 

EDEVP   0,35534 

EEB   0,37843 

ELEKTRO   0,42327 

ELETROACRE   0,42798 

ELETROCAR   0,41119 

ELETROPAULO   0,28117 

ELFSM   0,41843 

EMG   0,39288 

ENERSUL   0,35708 

ENF   0,36820 

EPB   0,36787 

ESCELSA   0,36660 

ESE   0,34479 

FORCEL   0,37375 

HIDROPAN   0,42603 

IENERGIA   0,32502 

JARI   0,37079 

LIGHT   0,32874 

MUXENERGIA   0,37690 

RGE   0,35069 

SULGIPE   0,35115 

UHENPAL   0,42341 
 

Fonte: ANEEL, 2014. 

 Cálculo do VPL, TIR e Payback da simulação do sistema fotovoltaico de 50kWp 

considerando a tarifa residencial mais barata e a mais cara do país. 

 

Objetivando fazer um comparativo entre a viabilidade econômica da simulação do 

sistema fotovoltaico de 50kWp na tarifa residencial mais barata (R$0,19729) e na mais cara 
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(R$0,47977), já citadas anteriormente, será utilizada a mesma planilha Excel desenvolvida 

pelo autor. Também foi feito o cálculo na cidade de Campina grande/Pb.  

Na Tabela 12 pode-se ver os cálculos de VPL, TIR e Payback para as 3 tarifas diferentes. 
 

Tabela 12 - Um comparativo entre VPL, TIR e Payback para o sistema fotovoltaico de 
50kWp utilizando a tarifa de energia mais barata do Brasil,  para a mais cara e na cidade de 

Campina Grande/PB. 
 

 VPL TIR Payback 

simples 

Economia anual de 

energia 

Investimento do sistema 

(R$ 291.565,66) 

- - - - 

Energia gerada Ano (kWh) 

(92978,50) 

- - - - 

Taxa de atratividade 

(5,8%) 

- - - - 

Menor tarifa + 30% imposto 

(0,197+ 30%= R$0,256) 

Companhia de Eletricidade 

do Amapá – CEA 

-R$19.584,09 

 

5,09% 

 

13,9 anos R$  23.802,50  

 

Maior tarifa + 30% imposto 

(R$0,479 +30%=R$0,622) 

Centrais Elétricas do Pará 

S/A – CELPA. 

R$ 423.826,55 

 

18,56% 

 

5,31 anos R$                      

57.832,63  

 

Tarifa + 30% impostos 

(0,288 + 30% = 0,374) 

Energisa Borborema 

Cidade de Campina Grande 

- PB 

R$ 123.373,44 

 

9,89% 

 

9,16 anos R$                      

34.773,96  

 

Fonte: o autor 
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4.3.10  Conclusão da Análise Econômica da Simulação do Sistema Fotovoltaico de 

50kWp Utilizando Tarifas Residencial. 

Pelos cálculos de VPL, TIR e Payback apresentados na Tabela 12, acima, percebe-se 

claramente que a tecnologia fotovoltaica conectada na rede, ainda não se apresenta como uma 

boa alternativa para investimento no Estado do Amapá, onde se pratica a menor tarifa de 

energia do grupo residencial, pois a TIR não supera a aplicação da poupança.  

Considerando a maior tarifa de energia elétrica do país, praticada no Estado do Pará, 

o cálculo da TIR para o sistema fotovoltaico apresentou um excelente resultado, chegando ao 

valor de 18,56%, com VPL = R$ 423.826,55 e Payback de 5,31 anos.    

No caso específico da cidade de Campina Grande, onde a concessionária pratica uma 

tarifa intermediária, o sistema fotovoltaico conectado na rede também se apresenta como um 

bom investimento financeiro, sem falar nas outras vantagens que não se podem calcular, tais 

como a preservação do meio ambiente, a satisfação de utilizar energia limpa, etc. 
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5. Análise dos Resultados do Trabalho

Este trabalho de dissertação proporcionou uma análise mais ampla da questão 

energética no Brasil. O objetivo principal era analisar e aplicar técnicas e ferramentas de 

modelagem de processo para trazer à luz e elucidar com transparência e precisão as dúvidas e 

incertezas do processo de instalação de sistemas fotovoltaicos ou eólicos de pequeno porte, 

conectados na rede elétrica, no contexto da normativa ANEEL 482, homologada em 

dezembro de 2013. Entretanto, o que se obteve neste trabalho foi uma discussão mais ampla 

sobre os sistemas conectados na rede, enquanto negócio e também sobre as possibilidades de 

modelagem de processo e as vantagens da utilização da técnica de Fluxograma associada à 

matriz SIPOC. 

Conseguiu-se com clareza identificar as variáveis e informações do processo de 

instalação dos sistemas de micro e minigeração distribuída. O processo foi dividido em 14 

subprocessos, onde se identificou em cada um deles as variáveis e informações de 

entrada/saída, quem fornece e para quem se destinam estas informações, os procedimentos 

padrões adotados pelas concessionárias de energia em todo o país e as variáveis financeiras 

envolvidas no processo que possibilitam realizar uma análise da viabilidade econômica dos 

sistemas. 

Com a aplicação da matriz SIPOC foi possível identificar e detalhar as informações 

técnicas e econômicas que devem ser extraídas em cada subprocesso, tais como: Coordenadas 

geográficas do local do projeto, áreas adequadas para a instalação dos equipamentos, cálculo 

da irradiação solar ou perfil do vento se for um projeto eólico, cálculo da geração de energia 

anual, tarifa de energia paga pelo cliente à concessionária, vida útil dos equipamentos, 

impostos envolvidos no consumo e geração da energia, valor dos equipamentos e da mão de 

obra envolvida e cálculo do VPL, TIR e Payback. 
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Pelos cálculos de VPL, TIR e Payback apresentados neste trabalho, percebe-se 

claramente que a tecnologia fotovoltaica conectada na rede, já se apresenta como uma boa 

alternativa para investimento, para consumidores que se enquadram na tarifa residencial, pois 

a TIR supera a aplicação da poupança e em alguns Estados onde a tarifa é mais elevada a TIR 

chega próxima de 20%, o que representa um excelente negócio. 

No caso específico da cidade de Campina Grande, onde a concessionária pratica uma 

tarifa intermediária, o sistema fotovoltaico conectado na rede também se apresenta como um 

bom investimento financeiro, sem falar nas outras vantagens que não se podem calcular, tais 

como a preservação do meio ambiente, a satisfação de utilizar energia limpa, etc. 
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6. Conclusão e Propostas Futuras

Neste trabalho, foi desenvolvida uma “Modelagem de processo de negócio de geração 

solar fotovoltaica ou eólica de pequeno porte no contexto da Resolução Normativa Aneel nº 

482/2012”. Para tanto, foi utilizada a técnica de Diagrama de Fluxo de Trabalho, associada 

com a ferramenta de modelagem SIPOC. 

O resultado da modelagem deste processo nos trouxe um fluxo de trabalho com 14 

subprocessos bastante detalhados, onde foi aplicada a ferramenta SIPOC, que nos mostrou os 

fornecedores (supply), as entradas (input), as saídas (output) e os clientes (consumer), de cada 

subprocesso, envolvendo todas as etapas, desde a primeira visita do consultor ao cliente até a 

liberação do sistema eólico para conexão na rede, por parte da concessionária de energia. 

Este trabalho representa uma contribuição efetiva para a Avaliação da Viabilidade 

econômica da Modelagem de processo de negócio de geração solar fotovoltaica ou eólica de 

pequeno porte no contexto da Resolução Normativa Aneel nº 482/2012. 

Nas simulações de VPL, TIR e Payback, feitas com a planilha desenvolvida pelo 

próprio autor, foi possível responder o questionamento que levou o autor a desenvolver este 

trabalho de dissertação: 

 A tecnologia fotovoltaica, na realidade atual do Brasil, não é uma boa opção de

investimento para empresas do Grupo A, pois as tarifas de energia deste grupo 

são muito baratas. 

 Já para os consumidores do Grupo B – tarifa residencial, esta tecnologia já é uma

boa alternativa para investimento, pois a TIR pode variar de 6,4% a quase 20%, 

com payback de 6 anos. 
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A modelagem deste processo tornou claro que a sua viabilidade econômica tem 

pouca correlação com a qualidade e eficiência do processo em si, mas sim, está fortemente 

influenciada pelas tarifas de energia praticadas pelas concessionárias no país, pela qualidade e 

preço dos equipamentos e pela capacidade de geração de energia.. 

Para trabalhos futuros, fica como sugestão, principalmente para as concessionárias de 

energia, fazer um comparativo da viabilidade técnica-econômica entre investir em um parque 

solar fotovoltaico de 1MW de potência ou investir esta mesma potência em pequenos 

sistemas conectados na rede, no programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. 

A primeira opção, parque solar, implica em estudo de impacto ambiental, aquisição 

de terreno, instalação de subestação e linha de transmissão e um tempo médio de dois a três 

anos para a implantação do sistema. 

A segunda opção não requer nenhuma destas despesas, pois os sistemas poderão ser 

instalados nos telhados das casas num loteamento do Programa Minha Casa Minha Vida, num 

tempo bem mais curto, sem perdas na transmissão e sem taxas de transmissão da energia. 
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normativa, qualquer cidadão brasileiro, quer seja pessoa física ou jurídica, pode agora montar um sistema 
de geração de energia de pequeno porte utilizando painel solar fotovoltaico ou aerogerador, conectá-lo na 
rede pública de energia e receber créditos para abater na sua própria conta de energia. Neste trabalho serão 
focadas as tecnologias Fotovoltaica e eólica, pois são as que apresentam maior desenvolvimento no país e 
são mais adequadas à geração distribuída.  Como esta resolução normativa é bastante recente, pois entrou 
em vigor em dezembro de 2013, surgem grandes questionamentos que podem definir o futuro da 
microgeração distribuída no país: - Compensa investir em  sistemas de micro ou minigeração distribuídas 
de energia, no contexto da normativa 482? - Com quanto tempo o meu investimento trará retorno? Neste 
contexto o objetivo desta dissertação é aplicar ferramentas de modelagem de processo para detalhar o passo 
a passo deste novo negócio de geração distribuída de energia, utilizando sistema solar ou eólico, 
identificando as variáveis envolvidas no processo, principalmente aquelas que podem contribuir para a 
avaliação da viabilidade econômica do processo em estudo. Para respaldar este estudo, foi desenvolvida 
toda uma fundamentação teórica envolvendo as principais áreas da tecnologia, necessárias ao bom 
entendimento do trabalho. Foi proposto um modelo para este novo negócio de geração de energia com 14 
subprocessos.O resultado da modelagem deste processo nos trouxe um fluxo de trabalho com 14 
subprocessos bastante detalhados, onde foi aplicada a ferramenta SIPOC, que mostrou os fornecedores, as 
entradas , as saídas  e os clientes  de cada subprocesso.Por fim, o modelo foi aplicado num projeto real de 
um sistema fotovoltaico de 50kWp, onde o estudo de viabilidade mostrou que a tecnologia fotovoltaica, na 
atual realidade brasileira, não se apresenta com uma boa opção de investimento para empresas enquadradas 
nas tarifas do grupo A.Já para os estabelecimentos do grupo B (tarifa residencial) essa tecnologia já 
apresenta uma  boa atratividade para o investimento 
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