
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

 

Abstract — This paper presents an economic feasibility study 

of a possible implementation of a photovoltaic system at a 

Brazilian University, which is a consumer connected to medium 

voltage level. In this study, it is considered current electricity and 

equipment prices, as well as, applied taxes. A sensitivity analysis 

is performed to find the best size of the solar power generation to 

the university campus. Also, an additional study considering 

annual readjustment on electricity prices is performed to 

evaluate the sizing and investment return with a different 

economic perspective. This study considers net present value 

(VPL), internal rate of return (TIR) and payback period to 

evaluate the investment. Finally, a tax incentive program is 

proposed to lower prices of equipment, which boosts the 

investment return. The simulations results are promising and 

show clearly that the current legislation and incentives are 

having good effect. However, more incentive from the 

government would be considerably great to encourage even more 

consumers to invest in distributed small/medium scale renewable 

energy. 

 
Index Terms — Distributed power generation, Photovoltaic 

systems, Renewable energy sources, Solar power generation, 

Economic feasibility study, Public university. 

I.  NOMENCLATURA 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

TIR – Taxa Interna de Retorno.  

VPL – Valor Presente Líquido.  

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

SIN – Sistema Interligado Nacional 

PIS – Programa de Integração Social 

COFINS – Contribuição para Fornecimento da Seguridade 

Social 

ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e 

Serviços 
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CIP – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública 

II – Imposto de Importação 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais 

II.  INTRODUÇÃO 

demanda de eletricidade no mundo vem aumentando 

consideravelmente todos os anos. Consequentemente, 

aumentando a emissão de poluentes na atmosfera, já que 

67,3% da geração de energia elétrica no mundo se dá por meio 

de combustíveis fósseis [1]. Ao mesmo tempo, a população e 

órgãos ambientais têm pressionado os governos a reduzir a 

emissão de gases poluentes, em especial o CO2. Assim, a 

utilização dos recursos de energia renovável é uma das 

maneiras de cumprir ambos objetivos, que são opostos, se 

considerada a base de geração do mundo [2]. 

No Brasil a demanda também crescerá, de acordo com [3] a 

uma taxa de 3,6% ao ano entre 2017 e 2021. Apesar de o 

Brasil ter sua matriz de energia altamente renovável, cerca de 

75,5% [4], há um esforço do governo brasileiro em incentivar 

fontes de energia renovável de pequeno e médio porte.  

Em 2012 a publicação de uma resolução normativa da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) permitiu, pela 

primeira vez, a conexão de geração distribuída renovável de 

pequeno/médio porte através de suas unidades consumidoras. 

Este novo tipo de geração ficou conhecido como micro e 

minigeração distribuída. A partir de então, houve 

aperfeiçoamentos nas normas para encorajar os consumidores 

cativos a fazerem investimentos na nova categoria de geração 

[5]. Sendo assim, este trabalho tratará da geração distribuída 

de média escala por fonte renovável, também conhecida no 

Brasil como minigeração distribuída. A fonte de energia 

considerada neste estudo foi a fotovoltaica. 

Este artigo apresenta um estudo de viabilidade econômica 

de uma possível instalação de um sistema de geração 

fotovoltaica em uma universidade brasileira, conectada em 

média tensão. Neste estudo, são considerados os preços atuais 

de energia elétrica e equipamentos, assim como os impostos 

cobrados sobre estes produtos. Uma análise de sensibilidade é 

realizada para determinar o dimensionamento ideal para a 

universidade em questão. Também é realizado um estudo 

considerando um reajuste anual da tarifa de energia elétrica, 
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sendo avaliado o dimensionamento e os retornos do 

investimento para uma perspectiva econômica diferente. Este 

trabalho considera o valor presente líquido (VPL), a taxa 

interna de retorno (TIR) e tempo de retorno do investimento - 

payback para avaliar o investimento. Para finalizar o estudo, 

foi proposta uma redução dos impostos que incidem sobre um 

dos equipamentos do sistema para melhorar o retorno do 

investimento. 

III.  O SISTEMA DE TARIFAÇÃO NO BRASIL 

No Brasil os consumidores são classificados de acordo com 

os níveis de tensão de atendimento. Unidades consumidoras 

com tensão de alimentação menor do que 2,3 kV são 

classificadas como grupo B. O grupo B tem tarifa monômia, 

ou seja, somente pagam pelo custo da energia consumida. Já 

as unidades com tensão superior a 2.3 kV são classificadas 

como grupo A. O grupo A tem tarifa binômia, ou seja, pagam 

pelo custo da energia consumida e pagam por uma demanda 

faturável [6]. 

O grupo A é dividido em subgrupos, também classificados 

de acordo com a tensão de alimentação [6]: 

• Subgrupo A1: Nível de tensão de 230 kV ou mais; 

• Subgrupo A2: Nível de tensão entre 88 kV e 138 kV; 

• Subgrupo A3: Nível de tensão de 69 kV; 

• Subgrupo A3a: Nível de tensão entre 30 kV e 44 kV; 

• Subgrupo A4: Nível de tensão entre 2,3 kV e 25 kV; 

• Subgrupo AS: Sistemas subterrâneos. 

O grupo B é dividido em subgrupos, este é classificado de 

acordo com as classes de consumo [6]: 

• Subgrupo B1: Residencial e residencial de baixa renda; 

• Subgrupo B2: Rural, cooperativa de eletrificação rural     

e serviço público de irrigação; 

• Subgrupo B3: Demais classes; 

• Subgrupo B4: Iluminação Pública. 

Os consumidores também são classificados de acordo com 

as classes de consumo, são elas: Residencial; Industrial; 

Comercial; Serviços e outras atividades; Rural; Poder Público; 

Iluminação Pública; Serviço Público; Consumo Próprio. 

Para cada grupo de unidade consumidora há uma tarifação 

diferente. A seguir será explicado as estruturas tarifárias para 

o grupo A e a tributação aplicável sobre o consumo de energia 

elétrica. Também será apresentado, a seguir, o modelo de 

bandeira tarifária, que se aplica a todos os consumidores do 

mercado cativo de energia elétrica. 

Como este trabalho abordará sobre uma universidade 

pertencente ao grupo A, logo não será demonstrado o cálculo 

da tarifação do grupo B. 

A.  Tarifação do Grupo A 

O sistema de tarifação aplicada no grupo A é composto por 

três diferentes tarifas: Tarifa convencional, Tarifa Verde e 

Tarifa Azul. Todas as tarifas do grupo A são binômias, ou 

seja, o consumidor paga pela demanda contratada e pela 

energia consumida [7]. A seguir será explicado o 

funcionamento de cada uma dessas tarifas. 

    1)  Tarifa Convencional 

Os consumidores em que a demanda contratada é inferior a 

300 kW e pertencem aos subgrupos A3a, A4 ou AS podem ser 

enquadrados na estrutura de tarifação convencional. Porém os 

consumidores com demanda contratada inferior a 300 kW que 

ultrapassaram este limite, considerando os últimos 11 meses, 

por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados perderão o 

direito de continuar nesta estrutura tarifária [7]. 

Esta modalidade tarifária é caracterizada pela contratação 

de uma demanda (DemContConv) com um preço (TarDemConv) 

sem diferenciação para horário do dia, ponta ou fora de ponta. 

Também, há a cobrança de uma tarifa única de consumo de 

energia (TarConsConv) para todo o dia [7]. Logo, a tarifa de 

consumo (TCons_Conv) e a tarifa da demanda (TDem_Conv) do 

consumidor serão calculadas de acordo com (1) e (2). 

 𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝐶𝑜𝑛𝑣 = 𝑇𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑣 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (1) 

 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝐶𝑜𝑛𝑣 = 𝑇𝑎𝑟𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑣 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝐶𝑜𝑛𝑣 (2) 

Se a demanda medida for 10% maior do que a demanda 

contratada (DemContConv) há a cobrança da tarifa de 

ultrapassagem (TarUltrapConv) sobre a quantidade extrapolada 

do contrato. A tarifa de ultrapassagem na estrutura de tarifação 

convencional tem o valor três vezes maior do que a tarifa da 

demanda normal [7] Logo, a tarifa final do consumidor terá a 

adição de um valor de ultrapassagem (TUltrap_Conv), de acordo 

com (3). 

 
𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝐶𝑜𝑛𝑣 =  𝑇𝑎𝑟𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝐶𝑜𝑛𝑣  𝑥 (𝐷𝑒𝑚. 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

− 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝐶𝑜𝑛𝑣) (3) 

O total a ser pago de tarifa pelo consumidor participante da 

tarifação convencional será a soma das três equações 

anteriores, sendo que se não houver ultrapassagem da 

demanda contratada a TUltrap_Conv será igual a zero [7]. A 

Equação (4) mostra o total a ser pago pelo consumidor 

pertencente a essa estrutura tarifária. 

 𝑇𝐶𝑜𝑛𝑣 =  𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝐶𝑜𝑛𝑣 + 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝐶𝑜𝑛𝑣 + 𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝐶𝑜𝑛𝑣 (4) 

    2)  Tarifa Verde 

Os consumidores do subgrupo A3a, A4 ou AS são os 

únicos que podem se enquadrar na estrutura tarifária verde [7]. 

Esta estrutura tarifária é caracterizada pela contratação de 

uma demanda (DemContVerde) com um preço (TarDemVerde) 

sem diferenciação para horário do dia, ponta ou fora de ponta. 

Há a cobrança de uma tarifa de consumo de energia para o 

horário fora de pico (TarConsForaPico_Verde) e outra tarifa de 

consumo para o horário de pico (TarConsPico_Verde). 

Geralmente as tarifas de pico são maiores do que as tarifas 

fora de pico [7]. As Equações (5) e (6) mostram, 

respectivamente, o cálculo para a tarifa de consumo 

(TCons_Verde) e da demanda (TDem_Verde) do consumidor 

pertencente a esta estrutura tarifária. 

 

𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒

= 𝑇𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑖𝑐𝑜
+ 𝑇𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 

(5) 

 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑇𝑎𝑟𝐷𝑒𝑚𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 (6) 
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Se a demanda medida for 10% maior do que a demanda 

contratada (DemContVerde) há a cobrança da tarifa de 

ultrapassagem (TarUltrapVerde) sobre a quantidade extrapolada 

do contrato [7]. Logo, a tarifa do consumidor terá a adição de 

um valor de ultrapassagem (TUltrap_Verde), de acordo com (7). 

 
𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑇𝑎𝑟𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑥 (𝐷𝑒𝑚. 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

− 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) (7) 

O total a ser pago na tarifa pelo consumidor participante da 

tarifação verde será a soma das três equações anteriores, sendo 

que se não houver ultrapassagem da demanda contratada a 

TUltrap_Verde será igual a zero [7]. A Equação (8) mostra o total a 

ser pago pelo consumidor pertencente a essa estrutura tarifária. 

 𝑇𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =  𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 (8) 

    3)  Tarifa Azul 

Os consumidores do subgrupo A1, A2 ou A3 são obrigados 

a adotarem esta estrutura tarifária, a não ser que possuem os 

requisitos para o mercado livre, já os subgrupos A3a, A4 ou 

AS têm a opção para se enquadrarem na estrutura tarifária azul 

[7]. 

Esta estrutura tarifária é caracterizada pela contratação de 

uma demanda pelo consumidor para o horário de ponta 

(DemContPico_Azul) com um preço de pico (TarDemPico_Azul) e 

outra demanda para fora de ponta (DemContForaPico_Azul) com 

um preço fora de ponta (TarDemForaPico_Azul). Há a cobrança de 

uma tarifa de consumo de energia para o horário fora de pico 

(TarConsForaPico_Azul) e outra tarifa de consumo para o horário 

de pico (TarConsPico_Azul). Geralmente as tarifas de pico são 

maiores do que as tarifas fora de pico [7]. As Equações (9) e 

(10) mostram, respectivamente, o cálculo para a tarifa de 

consumo (TCons_Azul) e da demanda (TDem_Azul) do consumidor 

pertencente a esta estrutura tarifária. 

 

𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝐴𝑧𝑢𝑙

= 𝑇𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑖𝑐𝑜
+ 𝑇𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 

(9) 

 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝐴𝑧𝑢𝑙

= 𝑇𝑎𝑟𝐷𝑒𝑚𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙

+ 𝑇𝑎𝑟𝐷𝑒𝑚𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 

(10) 

Para consumidores pertencentes aos subgrupos A3a, A4 ou 

AS se a demanda medida for 10% maior do que a demanda 

contratada no horário de ponta (DemContPico_Azul) ou no 

horário fora de ponta (DemContForaPico_Azul) há a cobrança da 

tarifa de ultrapassagem na ponta (TarUltrapPonta_Azul) e fora de 

ponta (TarUltrapForaPonta_Azul) sobre a quantidade extrapolada 

do contrato. Já para consumidores pertencentes aos subgrupos 

A1, A2 ou A3 se a demanda medida for 5% maior do que a 

demanda contratada na ponta ou fora de ponta há a cobrança 

da tarifa de ultrapassagem para ponta e fora de ponta sobre a 

quantidade extrapolada do contrato. A tarifa de ultrapassagem 

na ponta é maior do que a tarifa de ultrapassagem fora de 

ponta [7]. Logo, a tarifa do consumidor terá a adição de um 

valor de ultrapassagem (TUltrap_Azul), de acordo com (11). 

 

𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝐴𝑧𝑢𝑙

= 𝑇𝑎𝑟𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 (𝐷𝑒𝑚. 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

− 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑖𝑐𝑜_𝐴𝑧𝑢𝑙)

+ 𝑇𝑎𝑟𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎_𝐴𝑧𝑢𝑙 𝑥 (𝐷𝑒𝑚. 𝐹𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎
− 𝐷𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝐹𝑜𝑟𝑎𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎_𝐴𝑧𝑢𝑙) 

(11) 

O total a ser pago na tarifa pelo consumidor participante da 

tarifação Azul será a soma das três equações anteriores, sendo 

que se não houver ultrapassagem da demanda contratada a 

TUltrap_Azul será igual a zero [7]. A Equação (12) mostra o total 

a ser pago pelo consumidor pertencente a essa estrutura de 

tarifação. 

 𝑇𝐴𝑧𝑢𝑙 =  𝑇𝐶𝑜𝑛𝑠_𝐴𝑧𝑢𝑙 + 𝑇𝐷𝑒𝑚_𝐴𝑧𝑢𝑙 + 𝑇𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝_𝐴𝑧𝑢𝑙 (12) 

B.  Bandeiras Tarifárias 

As bandeiras tarifárias foram criadas para representar 

melhor o custo da geração de energia elétrica no Brasil, 

cobrando um valor adicional à tarifa de energia elétrica. 

Assim, todos os consumidores cativos conectados ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) têm o mesmo valor de bandeira 

tarifária [8]. De acordo com a ANEEL, a criação das bandeiras 

tarifárias permite ao consumidor ser mais ativo no controle do 

seu próprio consumo.  

As tarifas têm seus valores revisados anualmente, 

dependendo da situação energética do país. As bandeiras são 

divididas em Verde, Amarela, Vermelha - Patamar 1 e 

Vermelha Patamar - 2, estas serão explicadas abaixo [8]. 

• Bandeira Verde: Utilizada quando há condições 

favoráveis para a geração de energia elétrica (geração 

principalmente hidráulica). A tarifa de energia não sofre 

acréscimos. 

• Bandeira Amarela: Utilizada quando há condições de 

geração de energia elétrica um pouco mais custosa (uso 

parcial de térmicas). Valor da tarifa sofre um acréscimo a 

cada 1 kWh consumido. 

• Bandeira Vermelha - Patamar 1: Utilizada quando as 

condições de geração de energia elétrica se tornam mais 

desfavoráveis e custosa (uso ainda maior de térmicas). 

Valor da tarifa tem um acréscimo maior a cada 1 kWh 

consumido. 

• Bandeira Vermelha - Patamar 2: Utilizada quando as 

condições de geração de energia elétrica se tornam 

extremamente desfavoráveis e custosa (uso extremo de 

térmicas). Valor da tarifa tem um acréscimo ainda maior 

a cada 1 kWh consumido. 

Os valores atuais (2017) de cada bandeira são: Verde, 

nenhum acréscimo (R$ 0,00/kWh); Amarela, pequeno 

acréscimo (R$ 0,02/kWh); Vermelha - Patamar 1, acréscimo 

maior (R$ 0,03/kWh); Vermelha - Patamar 2, acréscimo 

máximo (R$ 0,35/kWh) [9]. 

Toda a quantia arrecadada pelas bandeiras é depositada em 

uma conta, conhecida como Conta Bandeiras, sobre a 

responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE). O dinheiro desta conta será utilizado para 
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ressarcir as distribuidoras que tiverem prejuízos devido a 

situação desfavorável à produção de energia elétrica [8]. 

C.  Tributação 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é 

responsável por publicar o valor da tarifa sem os impostos. As 

distribuidoras são responsáveis por aplicar os tributos 

incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica. Há 

cobrança de impostos federais, estaduais e municipais sobre o 

fornecimento da energia elétrica. 

Os impostos federais são PIS (Programas de Integração 

Social) e COFINS (Contribuição para Fornecimento da 

Seguridade Social). Suas alíquotas efetivas variam todos os 

meses de acordo com o faturamento bruto e despesas das 

concessionárias. 

O tributo estadual é o ICMS (Imposto sobre a Circulação 

de Mercadoria e Serviços) e por serem estipulados por cada 

estado de forma independente, pode haver variação nas 

alíquotas.  

O tributo municipal se trata do CIP (Contribuição para 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública). Portanto, os 

municípios são responsáveis pelos serviços de manutenção, 

implantação e operação da iluminação pública. 

O valor da tarifa considerando os impostos federais e 

estaduais (ValorImpostos) são calculados “por dentro”, como 

pode ser visto em (13). 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

1 − (𝑃𝐼𝑆 + 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 + 𝐼𝐶𝑀𝑆)
 (13) 

IV.  MICRO E MINIGERAÇÃO NO BRASIL 

Atualmente, há muita preocupação com o desenvolvimento 

e expansão do uso de fontes de energia renováveis para 

diminuir impactos ambientais em todo o mundo [2]. A geração 

distribuída tem sido utilizada para incentivar o uso de fontes 

renováveis. Além do benefício do uso de fontes de energia 

mais limpa, há benefícios na postergação de investimentos em 

expansão, redução no carregamento das redes, redução de 

perdas, diversificação da matriz energética e, pelo lado do 

consumidor, menor oscilação da frequência e tensão [5] e [10]. 

Seguindo as tendências mundiais, o Brasil tem criado meios 

para incentivar a geração distribuída através de normatização e 

incentivos fiscais. 

A resolução normativa ANEEL nº 482/2012 foi criada com 

a intenção de permitir a conexão de pequenas centrais 

geradoras na rede de distribuição (micro e minigeração 

distribuída). Esta resolução classifica como micro e 

minigeração distribuída as fontes renováveis (hidráulica, solar, 

eólica, biomassa) ou cogeração de elevada eficiência 

energética, conectadas a rede de distribuição por meio de 

unidades consumidoras. A conexão das unidades geradoras é 

realizada sem a necessidade de contrato de uso ou conexão, 

sendo suficiente a celebração de Acordo Operativo para 

minigeradores ou do Relacionamento Operacional para os 

microgeradores. A microgeração distribuída foi definida 

inicialmente como uma central geradora com capacidade 

instalada de até 100 kW. As centrais de capacidade instalada 

maior que 100 kW e menor ou igual a 1MW foi considerada 

minigeração distribuída. Adicionalmente, todos os custos de 

instalação e adequação do sistema de medição eram de 

responsabilidade do consumidor, de acordo com a norma em 

questão. Também foi criado o sistema de compensação de 

energia elétrica, onde a energia gerada em excesso por um 

consumidor seria entregue a distribuidora e posteriormente 

(não mais do que 36 meses) este consumidor poderia utilizar o 

crédito em energia que ele tinha junto à distribuidora [11]. 

Apesar da resolução normativa ANEEL nº 482/2012 ter 

sido muito importante para o início do desenvolvimento da 

geração distribuída de pequena/média escala, suas regras não 

incentivaram muito os investidores, como pode ser notado 

pelo baixo valor de potência instalada, somente 16,4MW, 

entre 2012 e 2015 [12]. Com o intuito de melhorar os 

incentivos a geração distribuída de pequena/média escala, 

houve uma revisão na norma ANEEL nº 482/2012 durante o 

ano de 2015 e em novembro do mesmo ano foi aprovada a 

alteração na norma de micro e minigeração distribuída, esta 

alteração foi realizada por meio da resolução normativa 

ANEEL nº 687/2015, que entrou em vigor em março de 2016.  

A resolução normativa ANEEL nº 687/2015 aumentou o 

tempo máximo para o uso dos créditos do sistema de 

compensação de energia elétrica de 36 meses para 60 meses; 

expandiu a caracterização da micro e minigeração distribuída 

para qualquer fonte renovável e cogeração qualificada; 

redefiniu a classificação de microgeração distribuída para 

sistemas com capacidade instalada menor ou igual a 75 kW e 

minigeração distribuída para sistemas com capacidade 

instalada superior a 75kW e menor ou igual a 3MW para 

fontes hídricas ou menor ou igual a 5MW para as demais 

fontes renováveis e cogeração qualificada; permitiu a 

participação de integrantes de empreendimentos de múltiplas 

unidades consumidoras (condomínios), de integrantes 

caracterizados como geração compartilhada (reunião de 

consumidores), e integrantes caracterizados como 

autoconsumo remoto (micro e minigeração distribuída em 

local diferente das unidades consumidoras); definiu que os 

custos da adaptação do sistema de medição e/ou adaptação do 

sistema de distribuição para a microgeração distribuída fica a 

cargo da distribuidora, exceto para o caso de geração 

compartilhada [13]. 

A.  Micro e Minigeração Fotovoltaica no Brasil 

O Brasil tem uma grande disponibilidade de recurso solar 

se comparado a outros países do mundo. Considerando a 

Alemanha, um dos países com maior capacidade instalada de 

painéis fotovoltaicos no mundo, a região com maior irradiação 

solar é 40% menor do que a pior região do Brasil [14]. O alto 

índice de irradiação solar é um dos motivos para os 

especialistas acreditarem que há um grande mercado de 

geração fotovoltaica a ser explorado no Brasil. 

A grande barreira para disseminação/implantação desta 

tecnologia é seu preço, que é considerado alto em relação a 

outras fontes de energia. Porém há estudos que mostram a 

redução contínua no preço dos painéis fotovoltaicos, podendo 

em 2020 atingir um custo por sistema instalado de US$1/W, 
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representando uma queda entre 40% e 50% com relação ao 

custo por sistema instalado em 2011 [15]. 

Com a criação da resolução ANEEL nº 482/2012 e a 

implantação da sua revisão, resolução ANEEL nº 687/2015, se 

espera que a micro e minigeração distribuída cresça, e que a 

fonte fotovoltaica seja a que mais contribua para este 

crescimento, mantendo a tendência atual. Como pode ser 

observado na Fig. 1 a potência instalada de micro e 

minigeração fotovoltaica no Brasil até maio de 2017 era de 

80,7 MW, representando aproximadamente 70% de toda a 

micro e minigeração distribuída instalada no país. A 

contribuição da fonte fotovoltaica seria maior devido à alta 

irradiação solar no Brasil, a queda no preço do sistema 

fotovoltaico, ao alto preço das tarifas energéticas para o 

consumidor cativo, e devido a facilidade de instalação deste 

sistema de geração. 

 
Fig. 1. Potência instalada (MW) de micro e minigeração distribuída por fonte, 

desde a criação da resolução 482/2012 até maio de 2017 [12]. 

B.  Sistema de Compensação de Créditos 

O sistema de compensação de energia elétrica foi criado 

especialmente para a micro e minigeração de energia. Neste 

sistema, o consumidor que gerar mais energia do que necessita 

no momento, terá o excedente injetado na rede da 

distribuidora (crédito), e posteriormente esta energia pode ser 

utilizada pelo consumidor, ou seja, a rede da distribuidora 

trabalha como se fosse uma bateria. De acordo com as regras 

deste sistema, o consumidor terá de consumir seus créditos em 

no máximo 60 meses [13]. 

Caso haja diferentes postos tarifários o sistema de créditos 

funciona da seguinte forma: se utiliza primeiramente toda a 

energia gerada para o posto onde a energia foi gerada (Tarifa 

Posto Geração); se houver excedente de geração neste posto, 

este pode ser convertido e utilizado no outro posto tarifário 

(Tarifa Posto Aplicação Créditos). A conversão é realizada 

pela relação dos preços das tarifas em cada posto, o fator de 

ajuste (FA), como pode ser visto em (14) [5]. 

 
𝐹𝐴 =  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
 

(14) 

Os créditos podem também ser utilizados em outro 

estabelecimento do consumidor, desde que tenha o mesmo 

CPF ou o mesmo CNPJ. A possibilidade de se utilizar o 

sistema de créditos em um condomínio também é oferecida, 

ou até mesmo a junção de empresas ou vizinhos para formar 

uma reunião de consumidores e gerar a energia em conjunto, 

cada um utilizando os créditos em sua residência ou comércio 

[13]. 

É importante destacar que, para os consumidores 

pertencentes ao grupo B, há a necessidade de se pagar a 

disponibilidade, ou seja, a conta de energia elétrica nunca será 

zerada. A disponibilidade é de 30 kWh por mês para 

instalações monofásicas, 50 kWh por mês para instalações 

bifásicas, e 100 kWh por mês em instalações trifásicas. O 

mesmo vale para consumidores do grupo A, estes terão de 

pagar a demanda contratada mesmo que gerem toda a energia 

consumida [5]. 

C.  Impostos Incidentes 

Os impostos incidentes sobre a energia no sistema de GD 

de pequeno/médio porte continuam sendo os mesmos descritos 

no capítulo anterior (PIS, COFINS, ICMS), porém houve 

algumas mudanças no cálculo de aplicação destes impostos 

devido ao sistema de créditos. 

Inicialmente os impostos eram cobrados sobre toda a 

energia consumida pela unidade, mesmo que o consumidor 

estivesse utilizando os seus créditos. Para incentivar a 

instalação de sistemas de micro e minigeração distribuída, o 

governo federal isentou o PIS e COFINS sobre o consumo do 

valor correspondente a utilização dos créditos gerados pelo 

consumidor (lei nº 13.169, de outubro de 2015), ou seja, 

quando o consumidor estiver utilizando seus créditos não 

serão cobrados estes impostos [16]. 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 

publicou um convênio (convênio ICMS 16, de 22 de abril de 

2015) para permitir que o ICMS de cada estado passe a ser 

cobrado nas mesmas condições do que os impostos federais. 

Porém, como cada estado tem sua política independente de 

cobrança do ICMS, nem todos aderiram ao acordo. Os estados 

que aderiram, até o momento, ao acordo foram Minas Gerais, 

São Paulo, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, 

Acre, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Rondônia, 

Roraima, Sergipe, Pará, Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio 

Grande do Sul [17]. 

V.  ESTUDO DE CASO - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA EM UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Para calcular a energia gerada pelo sistema fotovoltaico 

proposto, a ser instalado, foram utilizados dados de irradiação 

solar da cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais, proveniente do 

software Radiasol 2 [18]. Estes dados foram utilizados para 

calcular o fator de capacidade médio da usina, que é mostrado 

na Tabela I. Foi considerado um fator de depreciação anual na 

geração do módulo fotovoltaico de 0,70%, e custo de 

manutenção igual a 0,5% do valor de investimento [15]. 

As simulações foram realizadas para uma vida útil do 

sistema de geração solar de 30 anos, para isso é necessário a 

troca do inversor no ano 15, devido sua vida útil ser menor do 
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que a dos módulos fotovoltaicos. 

A base de dados para o preço de instalação do sistema de 

geração fotovoltaico foi obtida pelo site Portal Solar, por meio 

do simulador solar [19]. Os valores apresentados neste site 

foram comparados com algumas outras fontes e preço de 

equipamentos em lojas online para verificação da exatidão. 

Foi constatado que os preços realmente representavam preços 

compatíveis com os de mercado. O site fornece um valor 

máximo e um mínimo de investimento necessário. Foram 

utilizados os valores mínimos. 
 

TABELA I: FATOR DE CAPACIDADE MENSAL DE UMA USINA SOLAR EM JUIZ 

DE FORA, MG, BRASIL 

Mês 
Fator de 

Capacidade (%) 

Janeiro 15% 

Fevereiro 16% 

Março 16% 

Abril 15% 

Maio 16% 

Junho 15% 

Julho 17% 

Agosto 17% 

Setembro 14% 

Outubro 15% 

Novembro 15% 

Dezembro 14% 

 

O preço dos inversores avulsos necessários para troca no 

ano 15 de operação do sistema foi, também, baseado no site 

Portal Solar, na página de inversores [20]. 

Como já mencionado anteriormente, será considerado um 

consumidor pertencente ao mercado cativo, grupo A, subgrupo 

A4. Este subgrupo é constituído principalmente de prédios 

comerciais, supermercados, órgãos do governo e 

universidades. O consumidor em estudo será uma 

universidade brasileira conectada na rede de distribuição da 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

As tarifas utilizadas para este estudo foram retiradas do site 

da CEMIG na página de valores de tarifa e serviços [21]. A 

Tabela II e Tabela III, respectivamente, mostram as tarifas de 

consumo e demanda consideradas neste trabalho para o grupo 

A, subgrupo A4, onde se enquadra a universidade.  

 
TABELA II: TARIFAS DE CONSUMO SEM IMPOSTOS – TARIFA VERDE

 

 
TABELA III: TARIFAS DE DEMANDA SEM IMPOSTOS – TARIFA VERDE 

 

 

Os impostos cobrados sobre a energia elétrica para 

universidades federais são mostrados na Tabela IV. Foram 

utilizados valores de PIS e COFINS do mês de março de 2017 

[22] fornecido pela CEMIG, e o ICMS é referente ao estado 

de Minas Gerais [23]. 
 

TABELA IV: IMPOSTOS COBRADOS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA PARA A 

UNIVERSIDADE EM MINAS GERAIS CONECTADA À CEMIG 

 
 

A energia consumida e demanda verificada mensal na 

universidade entre maio de 2015 e abril de 2016 é mostrada na 

Tabela V. A universidade estudada utiliza a tarifação verde, 

logo todas as simulações serão realizadas somente para este 

sistema de tarifação. 
TABELA V: DADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMANDA 

CONTRATADA DA UNIVERSIDADE ESTUDADA 

 

A.  Estudo de Sensibilidade 

Para a verificação do dimensionamento ideal da potência a 

ser instalada para um sistema de minigeração fotovoltaica na 

universidade, mantendo o seu contrato atual de demanda, foi 

realizado um estudo de sensibilidade. O estudo de 

sensibilidade mostra o impacto do retorno financeiro para cada 

potência instalada considerada. Foram calculados a Taxa de 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), 

payback simples e payback descontado para cada potência 

instalada sugerida. A taxa de desconto considerado para o 

cálculo do NPV e do payback descontado foi de 4,5% ao ano, 

já que essa é a meta de inflação do governo brasileiro [24]. 

Vale destacar que não foi considerado, em primeiro momento, 

os reajustes anuais na tarifa de energia elétrica. Tendo em 

vista que a bandeira vermelha tem sido também acionada 

todos os anos, e que nem sempre temos a bandeira verde 

durante o período úmido, consideraremos nas análises o uso 

da bandeira amarela, uma bandeira intermediária que 

representa, segundo o referido histórico, uma tarifa mais justa 

se considerada o ano como um todo. De toda a forma os 

TARIFA VERDE

Cons. Ponta Cons. Fora Ponta

Bandeira Verde Consumo (R$/kWh) R$ 1.22264 R$ 0.26811

Bandeira Amarela Consumo (R$/kWh) R$ 1.24264 R$ 0.28811

Bandeira Vermelha 1 Consumo (R$/kWh) R$ 1.25264 R$ 0.29811

Bandeira Vermelha 2 Consumo (R$/kWh) R$ 1.25764 R$ 0.30311

TARIFA VERDE

Demanda Demanda Ultrap.

Demanda(R$/kW) R$ 11.05 R$ 22.10

IMPOSTOS

PIS/PASEP (março/2017) = 1.16%

COFINS (março/2017) = 5.42%

ICMS (Especial para Universidades Federais) = 6%

DADOS DE CONSUMO E DEMANDA CONTRATADA

Consumidor A4 (Tarifa Verde)

TARIFA VERDE

Consumo (MWh) (FP) Consumo (MWh) (P) Demanda (kW)

Janeiro 512.000 60.400 1720.0

Fevereiro 558.800 64.000 1724.0

Março 508.000 63.200 1804.0

Abril 502.000 62.000 1768.0

Maio 533.600 69.600 1612.0

Junho 555.600 72.400 1456.0

Julho 475.600 64.800 1236.0

Agosto 426.800 56.400 1096.0

Setembro 410.800 47.600 896.0

Outubro 412.000 47.600 1092.0

Novembro 475.600 52.400 1340.0

Dezembro 572.000 69.200 1780.0
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resultados para as outras bandeiras são mostrados na análise 

de sensibilidade. 

A demanda contratada pela universidade é de 1400 kW, 

logo a potência máxima da minigeração deve ser 1400 kWp. 

Foram então escolhidas as potências instaladas de 1600, 1400, 

1200, 1000, 800, 600 kWp para a avaliação da sensibilidade 

do investimento na universidade. Apesar de a potência de 

1600 kWp não poder ser instalada com o atual contrato, ela foi 

avaliada para complementar o estudo. Por fim, o valor de 

investimento total não considera possíveis gastos com obras 

de engenharia civil, considera somente preços relacionados ao 

sistema. 

A Fig. 2 mostra o resultado gráfico da análise de 

sensibilidade para a universidade. Nele são representadas as 

bandeiras possíveis. Pode-se constatar que o dimensionamento 

que dará um maior retorno é a potência instalada de 1200 

kWp, com uma TIR de 9,46% para a bandeira amarela. 

A instalação de uma usina solar fotovoltaica com este 

dimensionamento exigiria o investimento total de 

R$5,103,400.00. Se realizado o investimento, haveria uma 

economia média anual de R$476,315.01 e uma economia total 

nos trinta anos de R$14,289,450.23, para a bandeira amarela.  

Ainda para a bandeira amarela, o VPL seria de 

R$2,808,632.32, o payback simples seria de 10 anos e o 

payback descontado seria em 13 anos. 

Este investimento tem um retorno bom para a universidade, 

se considerado que além de benefícios econômicos, ela teria 

uma usina solar fotovoltaica para ser utilizada também como 

laboratório para os acadêmicos e professores, bem como para 

a realização da extensão acadêmica, além de ampliar a 

imagem institucional relacionada a geração renovável e 

sustentabilidade. 

Foi realizado outro estudo de sensibilidade com as mesmas 

condições anteriores, porém, agora será considerado um 

reajuste anual de energia elétrica, para tornar a análise mais 

real. O reajuste anual foi baseado nos últimos 9 reajustes 

ocorridos na tarifa da CEMIG, este reajuste anual teve uma 

média de 3,2% [25]. 

A Fig. 3 mostra o resultado gráfico da análise de 

sensibilidade para a universidade considerando o reajuste 

anual da tarifa de energia elétrica. Nele é representado cada 

uma das bandeiras possíveis. Pode-se constatar que o 

dimensionamento que dará um maior retorno continuou sendo 

a potência instalada de 1200 kWp, porém, agora com uma TIR 

de 14,95% para a bandeira amarela. 

A instalação de uma usina solar fotovoltaica com este 

dimensionamento exigiria o investimento total de 

R$5,322,366.85. Se realizado o investimento, haveria uma 

economia média anual de R$1,119,173.67 e um total de 

economia nos trinta anos de R$33,575,210.20, para a bandeira 

amarela. 

Ainda para a bandeira amarela, o VPL seria de 

R$10,296,143.88, o payback simples seria de 8 anos e o 

payback descontado seria em 10 anos. 

Este investimento tem um retorno muito bom para a 

universidade, se considerado que além de benefícios 

econômicos ela teria uma usina solar fotovoltaica para ser 

utilizada também como laboratório para os acadêmicos e 

professores. Além do payback ter um tempo considerado 

aceitável para este tipo de investimento. A maior limitação 

deste investimento seria o alto valor inicial necessário para 

implantar o sistema fotovoltaico. 

 

 
Fig. 2. Comparação entre a taxa interna de retorno (TIR) considerando 

diferentes dimensionamentos para o sistema fotovoltaico sem o reajuste anual 

da tarifa de energia elétrica. 

 

Fig. 3. Comparação entre a taxa interna de retorno (TIR) considerando 

diferentes dimensionamentos para o sistema fotovoltaico e reajuste anual da 

tarifa de energia elétrica. 
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B.  Proposta de Incentivos Fiscais 

Com a intenção de impulsionar a geração distribuída 

fotovoltaica o governo determinou isenção de ICMS 

(Convênio ICMS 101, de 12 de dezembro de 1997 e Convênio 

ICMS 75, de 14 de julho de 2011) e IPI (RECOM) nos painéis 

fotovoltaicos [26]. Seguindo a mesma direção, foi realizado 

um estudo de possível redução ou isenção de alguns dos 

impostos incidentes nos inversores importados.  

Uma análise de impacto na viabilidade do projeto devido a 

possível redução ou isenção de impostos para inversores 

importados foi realizada para o sistema com a potência de 

1200 kWp. A Tabela VI mostra este impacto na viabilidade 

econômica do projeto. 

 

Os cálculos tiveram como base um estudo realizado pela 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha [26]. Para 

produtos nacionais não se aplicaria a cobrança do Imposto de 

Importação (II) sobre o produto, porém o ICMS e IPI 

continuariam a existir. 

A proposta de redução ou isenção de impostos foi motivada 

pela alta carga de impostos sobre os equipamentos de uma 

usina fotovoltaica. Como o ICMS e o IPI dos módulos 

fotovoltaicos já foram zerados, o inversor foi escolhido para a 

análise da proposta. Os impostos incidentes sobre um inversor 

importado impõem um aumento no seu preço que ultrapassa 

os 80%. A proposta mostrou que a isenção ou redução nos 

impostos surtiram efeito na viabilidade do projeto, 

aumentando a TIR do investimento, assim tornando-o mais 

atrativo para o investidor. Apesar de o estudo ter sido 

realizado considerando inversores importados, é importante 

destacar que as isenções de impostos em produtos nacionais 

teriam um impacto muito semelhante ao constatado neste 

trabalho.

 

TABELA VI: ANÁLISE DE IMPACTO NA VIABILIDADE DO PROJETO DEVIDO À REDUÇÃO OU ISENÇÃO DE ALGUNS IMPOSTOS SEM A CONSIDERAÇÃO DE 

REAJUSTE ANUAL NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

VI.  CONCLUSÕES 

As regras atuais no Brasil sobre geração distribuída de 

pequeno/médio porte estão sendo suficientes para estimular o 

investimento em sistemas deste tipo, porém maiores 

incentivos devem ser criados para tornar os investimentos 

ainda mais atrativos, como por exemplo, a diminuição de 

impostos, como demonstrado neste artigo. 

No caso das universidades brasileiras, o investimento neste 

tipo de geração traria um benefício econômico e acadêmico, já 

que os sistemas serviriam também para ensinar os alunos, para 

projetos de pesquisa e modernização das universidades, 

tornando-as mais corretas ecologicamente. Atualmente, o 

valor de investimento seria o maior desafio a ser superado 

pelas universidades. 

Por fim, este trabalho pode concluir que o investimento em 

minigeração por parte das universidades seria benéfico, 

trazendo retornos relevantes para o meio acadêmico. Os riscos 

envolvidos são relacionados, principalmente, com a 

regulamentação, que pode ser modificada de uma maneira a 

diminuir o retorno econômico do investimento. 
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