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RESUMO 
 

Tendo em vista o corte de 32%, em relação ao ano de 2017, no orçamento para educação, 

anunciado pela Lei Orçamentária Anual de 2018, bem como a necessidade de garantir a 

continuidade no fornecimento de energia elétrica para o sistema de criação de peixes da 

Universidade do Estado da Bahia, Campus VIII, localizado na cidade de Paulo Afonso, 

pesquisou-se sobre adequação da modalidade tarifária associada ao uso de gerador a diesel, a 

fim de apresentar uma alternativa viável para a redução dos custos com a energia elétrica e 

manter a disponibilidade do suprimento em tempo integral, adequada às necessidades da 

instituição. Para tanto, é necessário realizar pesquisa bibliográfica em normas e legislações que 

regulamentam o consumo de energia elétrica, analisar as faturas de energia, analisar a curva de 

carga por meio da instalação de um analisador de energia na rede elétrica da UNEB - Campus 

VIII, confrontar as informações técnicas e de hábitos de consumo com as faturas de energia 

elétrica. Propor, diante do estudo realizado, um modelo de readequação tarifária associado a 

um gerador a diesel para o Campus e apresentar a projeção de tempo relacionada ao retorno 

financeiro quando da aplicabilidade deste estudo. Diante disso, verificaram-se duas alternativas, 

a primeira sendo a adequação da modalidade tarifária para a horossazonal Verde associado ao 

uso diário de GMG de 125 kVA a diesel para assumir todas as cargas no horário de ponta e em 

casos de faltas elétricas por parte da concessionária e a segunda com a adequação da modalidade 

para horossazonal Azul associada ao uso intempestivo de um GMG de 12,5kVA a diesel, 

dimensionado somente para as cargas do sistema de criação de peixes no caso de faltas de 

energia. Verificou-se que a primeira alternativa mostrou-se melhor, tendo em vista que, além 

de garantir o fornecimento de energia elétrica para toda a instalação, no final da vida de útil de 

25 anos, acumula um fluxo de caixa positivo de R$ 2.360.058,81 contra R$ 491.601,55 da 

segunda alternativa, ou seja, além de pagar todo o investimento realizado, ambos em 3 anos, 

gerou lucro para a instituição. 

 

Palavras-chave: modalidade tarifária, grupo gerador, gestão de energia. 

 

 

 



 

ADEQUACY OF THE TARIFF MODALITY ASSOCIATED TO THE USE OF 

DIESEL GENERATOR OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION, CAMPUS VIII 

DA UNEB - BUILDING PATH OF THE WATERS 

 

ABSTRACT 

 

In view of the 32% cut in relation to 2017 in the education budget announced by the 

Annual Budget Law of 2018, as well as the need to ensure continuity in the supply of electricity 

to the fish farming system of the State University of Bahia, Campus VIII, located in the city of 

Paulo Afonso, investigated the adequacy of the tariff modality associated to the use of diesel 

generator, in order to present a viable alternative for the reduction of costs with electric energy 

and to maintain the availability of full-time supply, adequate to the needs of the institution. To 

do so, it is necessary to carry out a bibliographical research on norms and laws that regulate the 

consumption of electric energy, analyze the energy bills, analyze the load curve through the 

installation of an energy analyzer in the electric network of UNEB - Campus VIII, the technical 

information and habits of consumption with the invoices of electric energy. In view of the study 

carried out, propose a model of tariff readjustment associated to a diesel generator for the 

Campus and present the projection of time related to the financial return when this study is 

applicable. Therefore, there were two alternatives, the first one being the adequacy of the tariff 

modality for the horossazonal Green associated to the daily use of GMG of 125 kVA to diesel 

to assume all loads at peak hours and in cases of electrical faults by the concessionaire and the 

second with the adaptation of the modality for horossazonal Blue associated to the untimely use 

of a GMG of 12,5kVA to diesel, only dimensioned for the loads of the fish farming system in 

the case of power faults. It was verified that the first alternative proved to be better, considering 

that, in addition to guaranteeing the supply of electricity for the entire installation, at the end of 

the useful life of 25 years, accumulated a positive cash flow of R$ 2,360.058,81 against 

R$ 491,601.55 of the second alternative, that is, in addition to paying all the investment made, 

both in 3 years, generated a profit for the institution. 

 

Keywords: tariff modality, generator set, energy management.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

No dia a dia da sociedade, o fornecimento de energia elétrica é essencial, seja nas 

residências ou nos diversos segmentos da economia. Para o uso desse produto é indispensável 

a aplicação de tarifas que remunerem o serviço de forma adequada, que viabilize a estrutura de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, afim de manter a qualidade do 

serviço (ANEEL, 2016a). 

No decorrer das atividades industriais é imprescindível o uso da energia elétrica, sendo 

este o principal insumo do processo produtivo, pois geralmente não possui outros substitutos 

energéticos de fácil conversão. 

Desta maneira, é comum que a gestão energética das empresas foque em estratégias de 

otimização, relacionadas à contratação e uso de energia elétrica. Esta otimização pode ser 

dividida em ações técnicas que envolvem a mudança de hábitos de consumo e aumento da 

eficiência energética do sistema de produção, além de ações administrativas que são artifícios 

inteligentes para a tomada de decisões na contratação do fornecimento de energia elétrica e 

controle das faturas. A aplicação em conjunto dessas ações apresenta maior impacto econômico 

do que quando aplicadas de maneira isolada (BATISTA; FLAUZINO, 2012). 

Todo sistema elétrico deve ser projetado para suportar períodos de máxima demanda, 

independentemente se o sistema fornece energia para pequenos consumidores, como os 

residenciais ou para grandes consumidores, como os industriais. 

Analisando a curva de carga de uma concessionária, por exemplo, nota-se a elevação da 

quantidade de energia requerida pelos consumidores, no período compreendido, 

aproximadamente, entre as 17h30 e 20h30. Isto ocorre devido à simultaneidade do uso da 

energia elétrica por um grande número de consumidores residenciais e indústrias que 

permanecem trabalhando em regime normal. O intervalo de 3 horas em que a concessionária 

fornece a maior quantidade de energia é denominado Horário de Ponta. 

O antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), com intuito de 

eliminar ou minimizar este problema, criou para os consumidores do grupo A, ou seja, aqueles 

que recebem energia em alta tensão, as chamadas tarifas horossazonais. 

Nestas tarifas a medição e o faturamento da energia passaram a ser divididos em Horário 

de Ponta e Horário Fora de Ponta. As tarifas são definidas de forma que o valor cobrado em 
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horário de ponta é 3 vezes maior que o valor cobrado fora dela (MASSERONI; OLIVEIRA, 

2012).  

Este trabalho tem como objetivo auxiliar a Gestão Energética da UNEB – Campus VIII, 

uma vez que se propõe um estudo da curva de carga desta unidade consumidora, verificando 

qual a sua modalidade tarifária mais adequada. Adicionalmente, será dimensionado um gerador 

a diesel para fornecer energia elétrica no horário de ponta, assim como durante a ocorrência de 

faltas elétricas da concessionária, segundo as normas vigentes e catálogos de fabricantes de 

geradores, propondo possíveis melhorias e a consequente redução do valor pago em energia 

elétrica pela instituição. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar uma alternativa viável para a redução dos custos com a energia elétrica e 

manter a disponibilidade do suprimento em tempo integral, adequada às necessidades da UNEB 

– Campus VIII, excetuando o prédio anexo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

- Realizar pesquisa bibliográfica em normas e legislações que regulamentam o consumo 

de energia elétrica em instituições públicas; 

- Analisar as faturas de energia elétrica da UNEB - Campus VIII; 

- Analisar a curva de carga por meio da instalação de um analisador de energia na rede 

elétrica da UNEB – Campus VIII; 

- Confrontar as informações técnicas e de hábitos de consumo com as faturas de energia 

elétrica da UNEB - Campus VIII; 

- Propor, diante do estudo realizado, um modelo de readequação tarifária associado a 

um gerador a diesel, para o Campus; 

- Apresentar a projeção de tempo relacionada ao retorno financeiro quando da 

aplicabilidade deste estudo. 
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1.2 Justificativa 

 

O preço da energia elétrica para o consumidor brasileiro sofre influência de diversos 

fatores, como, por exemplo, as condições hidrológicas e de operação do sistema, o período de 

chuvas, a dinâmica do mercado de energia elétrica, a condição dos equipamentos, as práticas 

de consumo, e principalmente, a modalidade tarifária contratada da energia. Tais fatores podem 

ocasionar diferenças significativas dos custos entre consumidores industriais semelhantes. 

De acordo com o site Brasil 247 (2017), no contexto das políticas econômicas voltadas 

à educação, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 que foi aprovada pelo congresso nacional 

no início do mês de janeiro do corrente ano, o corte no setor da educação é de 32% em relação 

ao ano de 2017. Desta maneira, gerenciar os gastos com energia elétrica se apresenta como uma 

parcela importante e eficiente na administração dos recursos financeiros.  

Segundo o site da Uneb (2018), a instituição é a maior da rede pública de educação 

superior da Bahia. No Campus de Paulo Afonso, um dos cursos ofertado é o de Bacharelado 

em Engenharia de Pesca e de acordo com informações fornecidas por esta entidade, o Campus 

dispõe de um sistema compacto de criação de peixes. 

Nesse sistema de criação, a água é continuamente tratada e reutilizada passando por 

processos de filtragem e oxigenação e este método de criação é chamado de Aquicultura em 

Sistema de Recirculação (RAS) (ALTAMAR, 2018). 

Segundo informações fornecidas pela instituição, para garantir a sobrevivência dos 

peixes, a água e o oxigênio devem estar em constante movimentação nos tanques de criação, 

por isso são necessárias diversas bombas hidráulicas e compressores de ar, que devem estar em 

funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana, ou seja, para que não haja a morte 

prematura dos peixes é necessário a disponibilidade de energia elétrica em tempo integral, seja 

ela fornecida pela concessionária ou por uma fonte auxiliar equivalente. 

Este trabalho se mostra de grande relevância dentro do contexto apresentado, pois visa 

alcançar um enquadramento tarifário adequado para instituição objeto desse estudo, além de 

buscar alternativas para reduzir o custo com a energia elétrica, atendendo aos princípios da 

sustentabilidade e eficiência, garantindo o suprimento energético mais adequado. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceitos 

 

 O sistema tarifário brasileiro é regulamentado pela Resolução Normativa N°414, de 9 

de setembro de 2010 a qual foi atualizada até Resolução Normativa nº 725, de 7 de junho de 

2016, e tem como objetivo estabelecer, de forma atualizada e consolidada, as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas 

distribuidoras e consumidores (RN nº 414, 2010, p. 6). A fim de assimilar os conteúdos 

apresentados neste trabalho é indispensável conhecer alguns conceitos que estão expostos nesta 

resolução. Dentre eles destacam-se: 

 

a) demanda: potência elétrica em operação na unidade consumidora, durante um 

intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampère-

reativo (kVar) (RN nº 414, 2010, p. 9); 

b) demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente 

disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega. Essa deve ser integralmente 

paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento (RN nº 414, 2010, p. 9); 

c) demanda medida: maior demanda de potência ativa, verificada em intervalos de 15 

(quinze) minutos, durante o período de faturamento (RN nº 414, 2010, p. 9); 

d) demanda faturável: valor da demanda de potência ativa, considerada para fins de 

faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts (kW) (RN nº 

414, 2010, p. 9); 

e) fator de carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade 

consumidora ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado; (RN nº 414, 2010, 

p. 10); 

f) fator de potência: razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos 

quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período 

especificado. Segundo o Art. 76 da RN n° 569 de julho de 2013, o mínimo permitido 

é 0,92 e cobrado somente para o grupo A (RN nº 414, 2010, p. 10); 

g) grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de 

distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos 

seguintes subgrupos:  

- subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;  

- subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  

- subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;  
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- subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  

- subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e  

- subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição (RN nº 414, 2010, p. 10). 

h) grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos 

seguintes subgrupos:  

- subgrupo B1 – residencial;  

- subgrupo B2 – rural;  

- subgrupo B3 – demais classes; e  

- subgrupo B4 – Iluminação Pública (RN nº414, 2010, p. 10). 

i) horário de ponta: período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas 

pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para toda a área de concessão 

ou permissão, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, 

sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, e os seguintes feriados: 01 de janeiro – 

Confraternização Universal, 21 de abril – Tiradentes, 01 de maio – Dia do Trabalho, 

07 de setembro – Independência, 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida, 02 de 

novembro – Finados, 15 de novembro – Proclamação da República e 25 de dezembro 

-  Natal. (RN nº414, 2010, p. 11); 

j) horário fora de ponta: período composto pelo conjunto das horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta (RN nº414, 2010, 

p. 11); 

k) montante de uso do sistema de distribuição – MUSD: potência ativa média, 

integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento, 

injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela geração ou carga, 

expressa em quilowatts (RN nº414, 2010, p. 11); 

l) tarifa de energia – TE: valor monetário unitário determinado pela ANEL, em 

R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de 

energia (RN nº414, 2010, p. 12); 

m) tarifa de uso do sistema de distribuição – TUSD: valor monetário unitário 

determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o 

faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso 

do sistema (RN nº414, 2010, p. 12); 

n) unidade consumidora (UC): conjunto composto por instalações, ramal de entrada, 

equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação (quando 

fornecimento em tensão primária), caracterizado pelo recebimento de energia elétrica 

com medição individualizada (RN nº 414, 2010, p. 13). 

 

2.2 Classificação dos consumidores 
 

Segundo a Resolução Normativa n°414 (2010), as unidades consumidoras são 
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identificadas pela distribuidora por classe e subclasses de consumo baseadas na utilização final 

da energia elétrica, com exceção de algumas atividades previstas na resolução. Nesta 

identificação são considerados todos os elementos de caracterização com intuito de aplicar a 

tarifa correta a qual o consumidor tiver direito. 

Classe residencial é caracterizada pelo fornecimento de energia elétrica com fim 

residencial, com exceção das residências localizadas no meio rural, considerando as subclasses 

residencial, residencial baixa renda, residencial baixa renda indígena, residencial baixa renda 

quilombola, residencial baixa renda Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência 

social e residencial baixa renda multifamiliar. 

Industrial é o nome dado a classe das unidades consumidoras que desenvolvem atividade 

industrial, conforme estabelecido na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

CNAE. Esta classificação abrange também as atividades de suporte e sem fim econômico 

próprio como o transporte de matéria-prima, insumo ou produtos resultantes do seu 

processamento, desde que realizado de forma integrada fisicamente a mesma unidade 

consumidora. 

A classe comercial, serviços e outras atividades é composta pelas subclasses comercial, 

serviços de transporte, exceto tração elétrica, serviços de comunicação e telecomunicações, 

associação e entidades filantrópicas, templos religiosos, administração condominial, 

iluminação em rodovias, semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito, serviços 

e outras atividades que são atendidas pelo fornecimento de energia elétrica a unidades 

consumidoras que realizam atividade comercial ou de prestação de serviços com exceção dos 

serviços públicos ou de outra atividade não prevista nas demais classes.  

As unidades consumidoras voltadas para a atividade agrícola, pecuária ou aquicultura 

são classificadas como classe rural considerando a agropecuária rural, agropecuária urbana, 

residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação 

rural, escola agrotécnica e aquicultura como suas subclasses. 

A classe poder público é caracterizada pelo fornecimento de energia elétrica a unidade 

consumidora sob responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, inclusive a iluminação 

em rodovias, fiscalização e sinalização de trânsito, com exceção daquelas citadas anteriormente, 

como serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica, iluminação pública e serviço 

público. Esta classe é subdividida em poder público federal, estadual ou distrital e municipal. 

A classe iluminação pública é caracterizada pelo fornecimento de energia elétrica para 

iluminação de áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, excluindo o 

fornecimento para qualquer forma de publicidade ou para atividades que visem interesses 
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econômicos. 

A classe serviço público é caracterizada por fornecer energia elétrica somente para 

motores, máquinas e cargas indispensáveis para a continuidade dos serviços de saneamento, 

água, esgoto, locomoção elétrica urbana ou ferroviária, sob responsabilidade do Poder Público 

ou empresa privada autorizada. Esta classe é subdividida em tração elétrica e água, esgoto e 

saneamento (RN nº414, 2010). 

A classe consumo próprio caracteriza-se pelo fornecimento destinado ao consumo de 

energia elétrica das instalações da distribuidora (RN nº 414, 2010, p. 14). 

 

2.3 Estrutura Tarifária 
 

Estrutura Tarifária é um conjunto de tarifas aplicadas aos componentes que constituem 

a fatura de energia elétrica, ou seja, o consumo de energia e/ou a demanda de potência ativa 

entre os subgrupos, classes e subclasses, de acordo com as modalidades e postos tarifários (RN 

nº 414, 2010). 

As tarifas de energia elétrica representam os valores em reais da energia elétrica e da 

demanda utilizada pelas unidades consumidoras, com a finalidade de remunerar a prestação de 

serviço da concessionária. As regras e o valores das tarifas são diferenciadas entre os 

consumidores dos grupos A e B. 

Desde 1.º de setembro de 2012 por determinação da ANEEL, a fatura de energia 

apresenta de maneira discriminada os custos correspondentes pelo uso do sistema elétrico e pela 

compra de energia elétrica para revenda ao consumidor. Estes valores remuneram todas as 

instalações, equipamentos e componentes da rede de distribuição para transportar a energia até 

o consumidor, denominado por Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como 

a Tarifa de Energia (TE), equivalente à parcela que recupera os custos pela aquisição de energia 

elétrica incluindo os encargos, conforme a figura 1 (BARROS; BORELLI; GEDRA, 2016). 
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Figura 1 - Custos considerados na formação da tarifa 

 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016b. 

 

2.3.1 Estrutura Tarifária para consumidores do grupo A 
 

Os consumidores atendidos em tensão superior a 2,3 kV em sistema de distribuição 

aéreo ou tensão inferior a 2,3 kV desde que em sistema de distribuição subterrâneo são 

classificados como grupo A e seus subgrupos são nomeados da seguinte forma (BARROS; 

BORELLI; GEDRA, 2016): 

 

a) A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;  

b) A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  

c) A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;  

d) A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  

e) A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e  

f) AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de 

distribuição (REN 414, 2010, p. 10). 

 

O sistema de tarifação destinados aos consumidores do grupo A possui uma 

particularidade que se refere à aplicação da tarifa binômia, que além de cobrar a energia 

efetivamente consumida, cobra também a disponibilidade desta energia que deve ser contratada 

pelo consumidor, servindo como referência para o cálculo da fatura mensal, este valor é 

chamado de demanda contratada. 

A cada 15 minutos uma média da demanda requerida da rede é realizada pelo medidor 

de energia e durante um período de faturamento de 30 dias são efetuadas 2880 médias. Dentre 

os 2880 valores médios, o maior deles é chamado de demanda medida. 

Quando a demanda medida for inferior, igual ou maior que a demanda contratada em 

até 5%, será faturado a demanda contratada multiplicada pela tarifa de demanda, porém quando 

a demanda medida registrada no período for maior que 5% em relação a demanda contratada, é 

caracterizado ultrapassagem de demanda e o valor da fatura será a soma do produto da demanda 

medida pela tarifa com o produto da diferença entre a demanda medida e a contratada 

multiplicada pela tarifa de demanda de ultrapassagem que corresponde a duas vezes a tarifa 

normal, deste modo é aplicada a equação 1 (BARROS; BORELLI; GEDRA, 2016): 
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  (p)

DULT
VR2PAC(p)PAM(p)(p)

GEMULTRAPASSA
D    (1) 

    

em que: 

DULTRAPASSAGEM (p) = valor correspondente à demanda de potência ativa ou MUSD excedente, 

por posto tarifário “p”, quando cabível, em Reais (R$);  

PAM (p) = demanda de potência ativa ou MUSD medidos, em cada posto tarifário “p” no 

período de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW);  

 

PAC (p) = demanda de potência ativa ou MUSD contratados, por posto tarifário “p” no período 

de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW);  

 

VRDULT (p) = valor de referência equivalente às tarifas de demanda de potência aplicáveis aos 

subgrupos do grupo A ou as TUSD-Consumidores-Livres; e  

 

p = indica posto tarifário ponta ou fora de ponta.  

 

A demanda contratada e a modalidade tarifária podem ser alteradas de imediato durante 

o período de teste concedido pela concessionária nos três primeiros ciclos completos de 

faturamento, quando se tratarem de novas instalações, mudança de unidade consumidora do 

grupo B para o grupo A, enquadramento na modalidade tarifária horária Azul e acréscimo de 

demanda maior que 5% da contratada. 

A distribuidora deve atender as solicitações realizadas por escrito de aumento de 

demanda contratada por parte do consumidor em até 30 dias, porém para redução da mesma o 

consumidor deve solicitar por escrito com antecedência mínima de 90 dias para o subgrupo A4 

e de 180 dias para os consumidores pertencentes aos demais subgrupos. Vale ressaltar que as 

solicitações de diminuição de demanda contrata serão atendidas pela distribuidora somente uma 

vez a cada doze meses (RN nº 414, 2010). 

 

2.3.1.1 Tarifa por opção do consumidor  

 

Os consumidores do grupo A podem optar pelas modalidades tarifárias na modalidade 

Azul ou Verde, quando a tensão de fornecimento é inferior a 69 kV e demanda contrata igual 

ou superior a 300 kW ou pela modalidade convencional binômia, horária Azul ou Verde, desde 
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que atendidas com nível de tensão inferior a 69 kV e demanda contratada inferior a 300 kW. 

De acordo com art. 57, parágrafo 6º, incisos I e II da Resolução Normativa Aneel nº. 

414 (2010), a partir de 22/04/2013, as unidades consumidoras do grupo A faturadas pela tarifa 

convencional binômia deverão migrar para a modalidade tarifária horária Azul ou Verde.  

Essa migração deve acontecer até 22/04/2014 para as unidades consumidoras com 

demanda contratada maior ou igual a 150 kW e até 21/04/2018 para as unidades consumidoras 

com demanda contratada mensal menor do que 150 kW. 

A partir de agora, as modalidades tarifárias disponíveis para o grupo A serão apenas a 

horária Azul e a horária Verde (COELBA, 2018a). 

 

2.3.1.2 Estrutura Tarifária Horossazonal Verde 

 

Conforme está descrito no Manual da Tarifação de Energia Elétrica do Procel (2011), a 

estrutura tarifária Verde é destinada para os consumidores do Grupo A com nível de tensão 

inferior a 69kV, deste modo esta modalidade é aplicada somente para os subgrupos A3a, A4 e 

AS.  

A fatura de energia elétrica para este tipo de consumidor é composta do somatório das 

parcelas correspondentes ao consumo de potência ativa no horário de ponta e fora de ponta e a 

demanda contratada, ultrapassagem de demanda e energia reativa excedente se houver 

conforme será exposto mais adiante. As tarifas de consumo variam de acordo os períodos do 

ano, sendo eles o período seco que vai de maio a novembro e o período úmido de dezembro a 

abril. A parcela de consumo é calculada pela equação 2. 

 

 

ponta de fora medido ConsumoPonta de fora Consumo de Tarifa

ponta na  MedidoConsumoponta na Consumo de TarifaPconsumo




 (2) 

 

No período seco, as tarifas de energia apresentam valores mais elevados devido a 

ocorrências de poucas chuvas.  

A parcela de demanda corresponde ao produto dos valores da maior demanda entre a 

medida e a contratada, desde que a demanda medida não ultrapasse em mais de 5% a contratada, 

pela tarifa de demanda, segundo a equação 3. 
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 Contratada DemandaDemanda de Tarifa
demanda

P   (3) 

 

Caso a demanda medida seja maior que 1,05 vezes a demanda contratada, a equação 1 

deve ser utilizada para calcular o valor correspondente a ultrapassagem de demanda (PROCEL, 

2011). 

 
2.3.1.3 Estrutura Tarifária Horossazonal Azul 

 

O enquadramento na estrutura tarifária horossazonal Azul é obrigatório para as unidades 

consumidoras com nível de tensão maior ou igual a 69kV, ou seja, as unidades pertencentes ao 

subgrupo A1, A2 e A3 e é opcional para os demais subgrupos (BARROS; BORELLI; GEDRA, 

2016). 

Em concordância com o Manual da Tarifação de Energia Elétrica, esta modalidade, 

exige um contrato específico com a concessionária, no qual é acordado tanto o valor da 

demanda contratada no horário de ponta, quanto no horário fora de ponta. 

A conta mensal de energia elétrica destes consumidores consiste no somatório das 

parcelas referentes ao consumo e demanda e em ambas parcelas é observado a diferenciação 

entre os postos tarifários. 

 Levando em consideração a variação das tarifas de consumo com o período úmido e o 

período seco, a parcela que corresponde ao consumo de energia nesta modalidade tarifária Azul, 

bem como na Verde é calculada pela equação 2. 

A parcela de demanda é determinada pela soma dos produtos da tarifa de demanda e o 

valor da demanda contratada ou medida na ponta e fora de ponta, prevalecendo os maiores 

valores de demanda de acordo com as condições de ultrapassagem.  Esta parcela é calculada 

pela expressão 4. 

 

 

Ponta de fora Contratada DemandaPonta de fora Demanda de Tarifa

Ponta na Contratada DemandaPonta na Demanda de TarifaPDemanda




 (4) 

 

A tarifa de demanda diferente das tarifas de consumo nesta modalidade não sofre 

variação com os períodos do ano. 

Caso a demanda medida seja maior que 1,05 vezes a demanda contratada, a equação 1 
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deve ser utilizada para calcular o valor correspondente a ultrapassagem de demanda (PROCEL, 

2011). 

 

2.3.2 Fator de Potência 
 

A resolução nº 414 (2010) determina que o fator de potência dos consumidores do grupo 

A seja medido de maneira permanente e a apuração a partir de médias dos registros a cada hora. 

Estes valores médios são comparados com o fator de potência de referência, que é 0,92 

capacitivo durante seis horas definidas pela concessionária no intervalo compreendido entre 

23h30 e 06h30 e 0,92 indutivo para as horas complementares (BARROS; BORELLI; GEDRA, 

2016). A seguir é apresentado um conteúdo simplificado sobre fator de potência e seu 

faturamento. 

Determinados equipamentos, tais como motores, transformadores e fornos a arco 

necessitam de energia reativa para funcionarem e estas necessidades podem ser atendidas pela 

própria rede elétrica das concessionárias, devido ao efeito capacitivo das linhas, ou por fontes 

de energia reativa conectadas a rede.  

Os geradores, motores síncronos e capacitores são fontes de energia reativa que podem 

ser ligadas a rede elétrica de modo simultâneo ou individual para atender a demanda de energia 

reativa que pode ser capacitiva ou indutiva (FILHO, 2013). 

O transporte dessa energia reativa ocupa espaço, eletricamente falando, na rede elétrica 

tanto da concessionária, quanto da unidade consumidora e causam perdas por efeito Joule e 

quedas de tensão ocasionadas pelo aumento da corrente nos condutores, deste modo, é fácil 

perceber que a instalação de fontes de energia reativa nas proximidades dos terminais das cargas 

se torna muito mais eficiente do que sua importação e ainda pode reduzir a conta de energia 

elétrica devido a não utilização desta energia reativa oriunda da concessionária  (BARROS; 

BORELLI; GEDRA, 2016). 

A energia reativa indutiva é consumida geralmente por aparelhos providos de bobinas, 

tais como motores e transformadores, neste caso estas cargas apresentam fator de potência 

indutivo, bem como a energia reativa capacitiva que pode ser produzida por motores síncronos 

superexcitados ou por capacitores, comumente utilizado devido ao seu baixo custo, deste modo, 

estas cargas apresentam fator de potência capacitivo. 

O fator de potência pode ser definido como a relação entre a componente de potência 

ativa e a componente de potência aparente, ou seja, a relação entre a potência que realmente 

produz trabalho útil e potência resultante da soma vetorial da potência ativa com a potência 
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reativa (Q) que é responsável por criar e manter os campos eletromagnéticos dos aparelhos e 

equipamentos elétricos. Sendo assim, o fator de potência é expresso a partir da equação 5. 

 

 

S

P
FP   (5) 

em que: 

Fp = Fator de Potência 

P= componente da Potência Ativa, em kW ou seus múltiplos e submúltiplos; 

S = componente da Potência aparente, em kVA ou seus múltiplos e submúltiplos; 

 

O fator de potência pode ser definido também como o cosseno do ângulo entre as 

componentes citadas, sendo representado pela letra grega fi, ou seja:  

 

 CosFP   (6) 

 

A figura 2 possibilita identificar com mais clareza o ângulo do fator de potência e as 

componentes da potência ativa, reativa e aparente. 

 

Figura 2 - Triângulo de Potência 

 

Fonte: Adaptado de FILHO, 2013, p 352. 

 

Como foi citado anteriormente, a potência aparente é a soma vetorial das componentes 

de potência ativa e potência reativa, sendo que esta última possui unidade de medida em kVAr 

(FILHO, 2013). 
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2.3.2.1 Causas do baixo Fator de Potência 

 

Numa instalação o baixo fator de potência pode ser ocasionado por motores de indução 

e/ou transformadores operando em vazio ou com cargas leves por longos períodos, grande 

quantidade de lâmpadas com reatores de baixo fator de potência, fornos a arco e a indução 

eletromagnética, máquinas de solda a transformador, equipamentos eletrônicos e grande 

número de pequenos motores em operação por longos períodos (FILHO, 2013). 

 

2.3.2.2 Correção do Fator de Potência 

 

Segundo Barros, Borelli e Gedra (2016) a correção do baixo fator de potência tem como 

objetivo eliminar a questão do faturamento de energia reativa excedentes, bem como 

proporcionar a liberação da capacidade de condução e de potência dos cabos elétricos e 

transformadores da instalação e ainda reduzir as perdas e quedas de tensão. 

O método comumente empregado para a correção do fator de potência é a instalação de 

capacitores nas proximidades da carga. A associação de capacitores é denominada de banco de 

capacitores, e este equipamento fornece energia para suprir as necessidades de cargas indutivas.  

Como exemplo, a figura 3 apresenta o diagrama de uma instalação em duas situações 

distintas, sendo uma com Fp inicial φ1 e a outra com Fp final φ2, devido a instalação de um banco 

de capacitores. Esta figura, expõe o triângulo das potências de uma instalação que absorve da 

rede elétrica a potência ativa P, reativa Q1 e a aparente S1. Percebe-se que do ponto de vista da 

carga a potência ativa P é mantida constate, bem como a potência reativa Q1, porém do ponto 

de vista do medidor de energia com a instalação de um banco de capacitores, a potência reativa 

fornecida pela rede é Qf que é menor que Q1, ou seja, parte de toda energia reativa absorvida 

pela carga é produzida pelos capacitores e não é mais faturada pela concessionária, deste modo 

o fator de potência percebido pelo medidor de energia é o φ2. A diferença entre a Q1 e Qf é a 

potência do banco de capacitores Qc. 

O objetivo da instalação do banco de capacitores é reduzir o ângulo do fator de potência 

de φ1 para φf. A potência aparente final é representada pelo vetor S2. 
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Figura 3 - Potência Consumida por Carga Indutiva 

 

Fonte: Adaptado de BARROS; BORELLI e GEDRA, 2016, p 94. 

 

Matematicamente, tem-se que: 

 
11 tgPQ   

2f tgPQ   

f1c QQQ   

21c tg*PtgPQ    

 21c tgtgPQ    

(7) 

 

em que: 

Qc = potência reativa do banco de capacitores em VAr; 

Q1 = potência reativa da rede antes da instalação do banco de capacitores em VAr; 

Qf = potência reativa da rede depois da instalação do banco de capacitores em VAr; 

P = potência ativa em W; 

φ1 = ângulo do fator de potência original; 

φ2 = ângulo do fator de potência pretendido.  

 

2.3.2.3 Faturamento de energia reativa excedente 

 

De acordo com Barros, Borelli e Gedra (2016), a demanda e o consumo de energia 

reativa excedente para unidades consumidoras que possuam equipamento de medição 

adequado, são determinados pelas seguintes equações: 
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onde: 

ERE = valor correspondente à energia elétrica reativa excedente à quantidade permitida pelo 

fator de potência de referência “fR”, no período de faturamento, em Reais (R$); 

EEAMT = montante de energia elétrica ativa medida em cada intervalo “T” de 1 (uma) hora, 

durante o período de faturamento, em megawatt-hora (MWh);  

 

fR = fator de potência de referência igual a 0,92;  

 

fT = fator de potência da unidade consumidora, calculado em cada intervalo “T” de 1 (uma) 

hora, durante o período de faturamento; 

VRERE = valor de referência equivalente à tarifa de energia "TE" da bandeira verde aplicável ao 

subgrupo B1, em Reais por megawatt-hora (R$/MWh);  

 

 DRE (p) = valor, por posto tarifário “p”, correspondente à demanda de potência reativa 

excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência “fR” no período de 

faturamento, em Reais (R$); 

 

PAMT = demanda de potência ativa medida no intervalo de integralização de 1 (uma) hora “T”, 

durante o período de faturamento, em quilowatt (kW);  

 

“PAF (p) = demanda de potência ativa faturável, em cada posto tarifário “p” no período de 

faturamento, em quilowatt (kW);  

 

VRDRE = valor de referência, em Reais por quilowatt (R$/kW), equivalente às tarifas de 

demanda de potência - para o posto tarifário fora de ponta - das tarifas de fornecimento 

aplicáveis aos subgrupos do grupo A para a modalidade tarifária horária Azul; 

 

MAX = função que identifica o valor máximo da equação, dentro dos parênteses 

correspondentes, em cada posto tarifário “p”;  

 

T = indica intervalo de 1 (uma) hora, no período de faturamento;  

 

“p = indica posto tarifário ponta ou fora de ponta para as modalidades tarifárias horárias ou 

período de faturamento para a modalidade tarifária convencional binômia;  
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n1 = número de intervalos de integralização “T” do período de faturamento para os postos 

tarifários ponta e fora de ponta; e  

 

n2 = número de intervalos de integralização “T”, por posto tarifário “p”, no período de 

faturamento.” 

 

Consoante ao disposto no art. 96 da resolução 414 (2010), na apuração do ERE e DRE (p), 

deve-se considerar o período de 6 horas consecutivas, estabelecidas pela concessionária entre 

as 23h30 e 06h30, somente para os casos de fT menores que 0,92 capacitivo, verificados em 

cada intervalo de uma hora e 0,92 indutivo para as horas complementares e ainda, segundo 

Filho (2013), os valores do ERE e DRE (p) quando negativos não devem ser considerados para 

compor a cobrança de energia reativa excedente. 

A forma de cálculo da cobrança do fator de potência determina que em cada hora em 

que houver ultrapassagem do valor de referência será efetuada uma cobrança proporcional à 

ultrapassagem. 

As tarifas do grupo A são constituídas por duas modalidades de fornecimento: 

horossazonal Azul e horossazonal Verde. Essa convenção de cores serve apenas para facilitar a 

referência.  

 

2.3.3 Estrutura Tarifária para consumidores do grupo B 

 

2.3.3.1 Tarifa convencional 

 

Os consumidores inerentes do grupo B são tarifados apenas pelo consumo de energia, 

em reais por megawatt-hora, deste modo o custo associado a demanda está embutido nos 

encargos de uso do sistema de distribuição. 

Para manter o sistema elétrico e sua estrutura de atendimento em perfeitas condições de 

funcionamento, a Aneel determinou por meio da resolução nº414/2010, que as distribuidoras 

devem cobrar o valor mínimo na fatura dos consumidores residenciais que não atingirem o 

consumo mínimo de até 30kWh para consumidores monofásicos, 50kWh para bifásicos e 

100kWh para os trifásicos no período de faturamento. 

Esta cobrança de valor mínimo acontece mesmo que não haja consumo algum de energia 

elétrica. Isto ocorre para que a distribuidora disponha de condições para manter e oferecer em 

tempo integral um serviço de qualidade, permitindo que o consumidor utilize a energia no 

momento em que desejar. Este valor é chamado de custo de disponibilidade, presente na 

composição das tarifas aplicáveis aos consumidores do grupo B. 
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Quanto a tarifação de energia reativa excedente para unidades consumidoras do grupo 

B, a resolução nº 414 em seu texto original, permitiu a cobrança, porém em 23 de julho de 2013 

foi publicado a resolução nº 569 que proibiu a realização desta prática. Deste modo, atualmente 

não é permitida a cobrança de energia reativa para os consumidores enquadrados no grupo B 

(BARROS; BORELLI; GEDRA, 2016). 

Assim sendo, o cálculo da fatura mensal (PConvencional) é obtido por meio da equação a 

seguir: 

 

 

 MedidoConsumo    Consumo de TarifaP alConvencion   (10) 

2.3.3.2 Tarifa Branca 

 

Desde o dia 1º de janeiro deste ano, a tarifa branca entrou em vigor para os consumidores 

do grupo B, excetuando os consumidores residenciais baixa renda, beneficiários de descontos 

previstos em Lei e iluminação pública (ANEEL, 2017a). A tarifa branca é uma alternativa com 

variação do valor da energia, conforme os dias da semana e o horário de consumo (ABRADEE, 

2017). 

Neste ano de 2018, todas as distribuidoras do país devem atender aos pedidos de adesão 

à tarifa branca tanto das novas ligações quanto dos consumidores com tarifa convencional, 

desde que a média mensal de consumo seja maior que 500 kWh/mês.  Em 2019, a tarifa branca 

estará disponível para os consumidores com média mensal maior que 250kWh/mês e somente 

a partir de 2020 para qualquer média mensal de consumo (ANEEL, 2017a). 

Nos dias úteis, o valor da tarifa branca varia de acordo com o horário de ponta, fora de 

ponta e intermediário. O horário intermediário é definido como o período compreendido de uma 

hora anterior e uma hora posterior ao horário de ponta. Como exemplo, no quadro 1 é 

apresentado os horários dos postos tarifários estabelecidos pela Aneel para a Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) (COELBA, 2018). 

 

Quadro 1 - Postos Tarifários da COELBA 

 

Fonte: Adaptado de COELBA, 2017a. 

 

Nos finais de semana e feriados nacionais, a cobrança da tarifa branca é realizada da 

FORA DE PONTA INTERMEDIÁRIO PONTA INTERMEDIÁRIO FORA DE PONTA

até 17h das 17h às 18h das 18h às 21h das 21h às 22h após 22h
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mesma maneira que a tarifa convencional, porém considerando o valor do posto tarifário fora 

de ponta e nos dias úteis a cobrança é realizada de modo análogo a cobrança da parcela de 

consumo das modalidades horossazonais Verde e Azul, acrescidas da soma do produto do 

consumo no horário intermediário pela tarifa correspondente. 

O objetivo da tarifa branca é estimular o consumo nos horários em que a tarifa é mais 

barata, ou seja, nos horários fora de ponta e intermediário, bem como racionalizar o uso no 

horário ponta no qual o sistema elétrico da concessionária está submetido a altas demandas, 

cuja tarifa é mais cara. 

Caso a preferência do consumidor seja a tarifa branca, o mesmo deve ser muito 

disciplinado no gerenciamento do consumo de energia ao decorrer do ano, pois caso não seja 

possível evitar o consumo no horário de ponta ou não queira mudar os hábitos de consumo, a 

escolha pela tarifa branca pode acarretar em uma fatura mensal maior, quando comparada com 

a tarifa convencional, deste modo é mais vantajoso não aderir a tarifa branca (COELBA, 

2017a). 

 

2.3.4 Sistema de Bandeiras Tarifárias 
 

De acordo com Aneel (2017b), em função das condições de geração de eletricidade do 

país, desde o ano de 2015, foi criado o Sistema de Bandeiras Tarifárias que indicam se haverá 

ou não acréscimos no valor da fatura mensal dos consumidores. 

As bandeiras tarifárias são identificadas pelas cores verde, amarela e vermelha, em que 

esta última possui dois patamares, 1 e 2. Cada bandeira apresenta as seguintes características: 

 

a) Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum 

acréscimo; 

b) Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de 

R$ 0,010 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos; 

c) Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre 

acréscimo de R$ 0,030 para cada quilowatt-hora kWh consumido. 

d) Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre 

acréscimo de R$ 0,050 para cada quilowatt-hora kWh consumido (ANEEL, 2017b). 

 

Além de todos os custos até aqui apresentados, ainda é cobrado do consumidor as 

despesas com iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal (PAULO 

AFONSO, 2013). 
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2.4 Contribuição de Iluminação Pública 
 

A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública ou comumente chamada 

de Taxa de Iluminação Pública (TIP), foi instituída para o custeio do serviço de iluminação 

pública, abrangendo a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de 

iluminação pública sob responsabilidade do governo municipal (RN nº 414, 2010). 

A TIP na cidade de Paulo Afonso é administrada pela Secretária de Finanças em que 

todos os recursos arrecadados são destinados ao Fundo Municipal de Iluminação Pública. Esta 

contribuição incide sobre a propriedade beneficiada pelo serviço de iluminação, seja ela 

edificada ou não, desde que o imóvel esteja dentro dos limites territoriais do município, e é 

comumente cobrada mensalmente dos consumidores pela concessionária e anualmente pela 

Secretária de Finanças do município, juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). 

Para os imóveis edificados, o valor da TIP é baseado no valor líquido da fatura mensal 

de energia, independente da modalidade tarifária utilizada, já para os não edificados é 

considerado uma taxa de R$ 36,00 por ano para cada 300 m², tendo atualização anual definida 

pela Secretária responsável fixada no mês de janeiro. Os órgãos, autarquias e fundações 

municipais, consumidores rurais que consomem até 80 kW por mês, e consumidores 

residenciais que consomem até 100 kW por mês são isentos do pagamento da TIP (PAULO 

AFONSO, 2013). A seguir, como exemplo, a figura 4 representa parte da Tabela I, do anexo II 

da Lei Municipal nº. 1288 de 27 de dezembro de 2013, que regulamenta a cobrança e o valor 

limite da TIP para um consumidor industrial ou próprio.  
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Figura 4 – Tabela de Receita da TIP 

 

Fonte: Adaptado de PAULO AFONSO, 2013. 

 

2.5 Fator de carga 
 

A relação estabelecida entre a energia ativa consumida e a energia máxima que poderia 

ter sido utilizada, ou ainda a relação entre a demanda média e demanda máxima registrada em 

período de tempo é chamado de fator de carga.  

O fator de carga é o resultado de uma divisão entre valores com as mesmas unidades de 

medidas, portanto é um índice adimensional ajustado entre os valores de 0 e 1. Os valores 

compreendidos neste intervalo de 0 e 1, traduzem a perspectiva numérica da eficiência 

energética de uma instalação, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor é o fator de carga da 

instalação.  

Este índice sinaliza como a potência disponível é utilizada ao longo do ciclo de medição. 

Nas faturas do grupo A, o fator de carga pode ser apresentado em caráter meramente 

informativo, visto que o mesmo não é tarifado.  

Como a estrutura tarifária para os consumidores do grupo B não apresentam valores de 

demanda, tal indicador não pode ser calculado. 

O cálculo do fator de carga é diferente para as modalidades tarifárias, devido a duração 

de cada posto tarifário ou tempo de utilização, deste modo, a seguir são apresentadas a equação 

11 da modalidade convencional e as equações 12 e 13 das modalidades horossazonais. 

 



34  

 
 

 
   htkW Demanda

kWhConsumo
alConvencion carga de Fator


  (11) 

 
 

 
   htpkW ponta Demanda

kWh ponta Consumo
ponta carga de Fator


  (12) 

 
 

 
   htfpkW ponta de fora Demanda

kWh ponta de fora Consumo
ponta de fora carga de Fator


  (13) 

 

Quando o fator de carga é calculado a partir dos dados expressos na fatura de energia 

elétrica, o tempo é o período de faturamento. Deste modo, considerando um intervalo de leituras 

de 30 dias, o cálculo das horas é o produto entre os valores de 30 dias e 24 horas, obtendo-se o 

tempo de 720 horas.  

Para os consumidores enquadrados nas modalidades horossazonais Azul e Verde são 

calculados dois fatores de carga, conforme as equações 12 e 13. De acordo com a definição de 

horário de ponta, apresentada na subseção 2.3.3.2, e considerando que o ciclo de medição é 

constituído por 22 dias úteis, o tempo total no horário de ponta são 66 horas.  

Para determinar o tempo total no horário fora de ponta, basta subtrair do tempo total do 

ciclo de medição (720 horas) o período correspondente ao horário de ponta (66 horas), portanto 

o número de horas foras de ponta é igual a 654 horas. 

Para melhor compreensão do fator de carga, fez-se uma representação gráfica de um dia 

típico de consumo de uma instalação elétrica qualquer, conforme apresentado na figura 5. 

A linha de cor mais escura na figura 5, descreve a curva de carga de uma instalação 

elétrica correspondente a variação da demanda de potência ativa durante um dia. O valor do 

consumo utilizado no numerador das equações, corresponde a área abaixo da curva de demanda 

de acordo com as horas do dia.  

O valor de demanda informado na fatura de energia elétrica é o valor máximo registrado 

no período de análise, ou seja, é o pico de demanda (denominador). 

A máxima utilização da rede equivale ao produto do valor do pico de demanda pelo 

tempo do período de faturamento considerado, ou seja, este produto corresponde a energia que 

seria consumida, caso a demanda máxima se mantivesse durante o dia todo. 
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Figura 5 - Representação da curva de carga diária de uma instalação elétrica 

 

Fonte: BARROS; BORELLI e GEDRA, 2016, p 65. 

 

O fator de carga será mais próximo de 1, quanto menor for a diferença entre o consumo 

medido (numerador) e energia máxima disponível (denominador) pela rede elétrica. Quando o 

fator de carga é quase unitário, isto indica que as demandas em cada instante durante o dia são 

próximas do valor da demanda máxima. Deste modo, a demanda contratada (linha mais clara 

na figura 5) pode ser semelhante a este valor. 

A partir da figura 5, verificou-se que o pico de demanda máxima ocorreu em um período 

de tempo muito curto, e que as demandas instantâneas apresentaram grande variação ao longo 

do dia. Em decorrência desta análise, conclui-se que o valor de demanda contratada é 

equivalente ao pico da demanda máxima registrada no período. Outro fato importante é que a 

demanda contratada corresponde ao pico de demanda, porém no restante do tempo, grande parte 

da demanda não é utilizada. Se o pico de demanda for diminuído, seja com redução do consumo 

ou com a não concentração do uso da energia no horário em que ocorre o pico, a fatura de 

energia também será diminuída, pois a demanda contratada poderá ser menor (BARROS; 

BORELLI; GEDRA, 2016). 

 

2.6 Conhecendo a conta de energia 

 

Segundo informações disponíveis no site da Coelba (2018b), a fatura de energia elétrica 

é uma nota fiscal emitida mensalmente e entregue com alguns dias da sua data de vencimento. 

Nela estão contidas informações importantes sobre os valores cobrados e a prestação do serviço 

pela concessionária. 

A seguir, como exemplo, tomou-se o modelo digital da fatura da COELBA, disponível 
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em seu portal de serviços. 

 

Figura 6 - Modelo digital da fatura da COELBA 

 

Fonte: COELBA, 2018b. 

 

1-Dados da Distribuidora; 

2-Canais de Atendimento da Concessionária e Agências Reguladoras; 

3-Informações do Cliente e da Unidade Consumidora; 

4-Data do Vencimento, Total a Pagar; 

5-Data da Emissão, Data Apresentação, Número da Nota Fiscal e Série; 

6-Conta Contrato, Número do Cliente, Número da Instalação; 

7-Classificação da Unidade Consumidora; 
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8-Condições Gerais de Fornecimento; 

9-Reservado ao Fisco; 

10-Descrição do Consumo, Quantidade, Valor e Preço; 

11-Informações Importantes e Reaviso de Faturas em Aberto; 

12-Tarifas aplicadas; 

13-Composição do Consumo; 

14-Histórico de Consumo e Gráficos do Histórico; 

15-Informações de Tributos: ICMS, PIS, COFINS; 

16-Demostrativo de Consumo/ Número do Medidor; 

17–Leitura Atual e Leitura Anterior; 

18-Informações de Duração e Frequência das Interrupções; 

19-Data Prevista Para Próxima Leitura; 

20-Informações Importantes; 

21-Níveis de Tensão e Tensão Nominal; 

21-Código de Barras/ Mensagem Débito Automático 

 

2.7 Grupo motor gerador a diesel 

 

Grupo Motor Gerador (GMG) é um equipamento composto de um motor de combustão 

interna (Diesel, Gasolina ou Gás), acoplado mecanicamente a um gerador de energia elétrica, 

montados sobre uma base metálica, podendo ser acionado de maneira manual ou automática. 

Este equipamento pode ser utilizado individualmente ou em associação paralela com outros 

grupos geradores, podendo até formar usinas termelétricas (GALDINO, 2011). 

Segundo Filho (2013), diversas são as possibilidades de utilização da energia química 

presente nos combustíveis para a geração de energia elétrica. No entanto, neste trabalho será 

tratado apenas sobre o GMG a Diesel. 

O óleo diesel é o combustível de maior aplicação entre as máquinas geradoras de energia 

elétrica de pequeno e médio porte. Apresenta como vantagens a facilidade de aquisição, preço 

relativamente estável no mercado, praticidade de transporte do ponto de venda até o ponto de 

consumo e facilidade no manuseio e armazenamento.  

Apesar de possuir diversas vantagens, o óleo diesel apresenta alguns pontos importantes 

relacionados a emissão de gases e partículas poluentes de natureza tóxica, custo de manutenção 

dos equipamentos, preço relativamente elevado da energia gerada e possível restrição dos 
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órgãos de controle ambiental à aprovação de projetos. 

De acordo com Galdino (2011), os grupos geradores podem ser do tipo aberto ou 

cabinado, o qual dispõe de uma cabine, oferecendo proteção contra as intempéries, bem como 

proteção acústica. A figura 7 exemplifica tal proteção. 

 
Figura 7 - GMG de pequeno porte cabinado e aberto. 

 

Fonte: STEMAC, 2018. 

 
Um GMG à diesel é composto basicamente por motor diesel, base metálica, radiador, 

alternador de energia (gerador), bateria, painel de controle, dispositivos de manobra e 

supervisão de grandezas elétricas, horímetro, termômetro, tanque de combustível, filtro de ar e 

para os GMG’s cabinados, carenagem com espuma anti-chamas. A seguir é apresentado de 

maneira simplificada, o princípio de funcionamento de um GMG. 

 

2.7.1 Princípio de funcionamento do GMG 

 

O motor do GMG funciona a partir da queima do combustível, do mesmo modo que os 

motores dos carros ou caminhões, ou seja, converte a energia química do combustível em 

energia mecânica. O alternador ou gerador elétrico acoplado a este motor, converte a energia 

mecânica em energia elétrica, disponibilizada em seus terminais (GALDINO, 2011). 

 

2.7.2 Manutenção Básica de um GMG 

 

Para assegurar a vida útil do GMG, consoante a Galdino (2011), se faz necessário a 

verificação periódica das condições do equipamento de acordo com as recomendações do 

fabricante. Na figura 8, é ilustrado um exemplo de plano de manutenção preventiva: 
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Figura 8 - Plano de Manutenção Preventiva de um GMG a Diesel 

 

Fonte: GALDINO, 2011, p 37. 

 

2.8 Análise de viabilidade 

 

2.8.1 Indicadores Financeiros de Análise 

 

A técnica de análise de investimento mais simples é o Pay Back Simples. Essa 

ferramenta objetiva determinar quanto tempo será necessário para recuperar o capital investido 

através das receitas provenientes da realização do projeto. Essa técnica de análise é falha, pois 

não considera o conceito de dinheiro no tempo. 

Para corrigir essa deficiência, utiliza-se o Pay Back Descontado, que além de corrigir o 

valor do dinheiro com a taxa de juros, permite que os valores variem de acordo com a economia 
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ao longo do período analisado. Esses indicadores, tanto o Pay Back simples, quanto o 

descontado não fornecem nenhuma informação, após o tempo de recuperação do investimento. 

Para suprir as necessidades de determinar o tempo de recuperação do investimento e 

saber o que ocorrer após esse tempo, utiliza-se o Valor Presente Líquido (VLP), ou método do 

valor atual. O VPL é o método utilizado para determinar o valor presente das receitas futuras 

descontadas a uma taxa mínima de atratividade definida, menos o custo do investimento inicial 

(BARROS; BORELLI; GEDRA, 2016). 

O Valor Presente Líquido (VPL), segundo Puccini (2011, p.166), é a soma algébrica do 

valor atual de todos os fluxos de caixa (a soma dos valores presentes das entradas de caixa 

menos a soma dos valores presentes das saídas de caixa), considerando as taxas de juros 

apropriadas e pode ser calculado conforme a equação 14. 

 

 

 
PV
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VPL

n

0j j

j











  

   (14) 

 

Onde: 

VPL: Valor presente líquido descontado de uma taxa i; 

i: Taxa Mínima de Atratividade (TMA); 

j: É o período (j = 0 a j = n), percorrendo todo fluxo de caixa; 

PMT: Fluxos esperados de entrada de caixa; 

PV: Investimento inicial. 

 

Este indicador, pode ainda ser entendido como o valor atual das receitas futuras 

provenientes da realização de um projeto e para sua utilização é necessário definir a taxa de 

atratividade para descontar os fluxos de caixa.  

A avaliação de um projeto por meio do VPL é bastante simples: os projetos que 

apresentarem VPL maior ou igual a zero são aceitos e os que apresentarem VPL negativo são 

rejeitados, ou seja: 

 

 0VPL   (15) 
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3  METODOLOGIA 

 

A abordagem deste trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, relacionada ao 

gerenciamento de energia elétrica e as normas que regem o seu consumo, de um estudo de caso, 

por meio de medidas técnico-administrativas, alicerçadas no entendimento das normas vigentes, 

e uma pesquisa exploratória a partir dos dados obtidos com o analisador de energia, bem como 

do levantamento de cargas da UNEB – Campus VIII – Prédio Caminho das Águas, objeto deste 

estudo. 

No desenvolvimento desta metodologia foram estudados os principais conceitos que 

possibilitaram o entendimento das contas de energia elétrica, assim como os conteúdos que 

tratam de gerenciamento de energia. Em seguida, a atenção foi direcionada para a análise das 

contas referentes ao mês de abril dos anos de 2017 a 2018, dados fornecidos pelo analisador de 

energia e rotinas de consumo, buscando identificar oportunidades de melhoria e propor 

alternativas que resultassem numa diminuição no valor da fatura mensal e na solução do 

problema da falta esporádica de energia no RAS. 

A fatura de energia elétrica é o principal documento emitido pela concessionária, que 

apresenta dados relevantes sobre a Unidade Consumidora, como por exemplo, a tarifa, bandeira 

tarifária aplicada, energia consumida (kW), grupo tarifário. Além destes, para os consumidores 

atendidos em alta tensão, a fatura apresenta ainda a demanda requerida (kWh), horário de ponta, 

período seco ou úmido, entre outros.  

Para obtenção das faturas foi necessário entrar em contato com COELBA, mediante seu 

portal de serviços na internet, munido do número do CNPJ e conta contrato que foram 

fornecidos e autorizados pela UNEB - Campus VIII. 

Para determinar a evolução do consumo durante os dias úteis, finais de semana e 

feriados, foi instalado um analisador de energia da marca Embrasul de modelo RE4000. Este 

equipamento é um instrumento que permite medir diversas grandezas elétricas, possui 8 

entradas, sendo três para tensão em forma de cabo com garra que suportam até 300V entre fase 

e neutro, três sensores de corrente em forma de anel, localizados em uma das extremidades dos 

cabos de medição com amplitude máxima de 3000 A e dois cabos com garras que devem ser 

ligados ao Neutro e Terra. A configuração de instalação para medição permite que o analisador 

seja energizado diretamente pelo canal de medição (EMBRASUL, 2008).  

O instrumento permaneceu instalado registrando as medições durante 21 dias 

ininterruptos, sendo o período de 02 a 23 de abril, e em seguida os dados foram resgatados e 

analisados por meio do software ANL6000, versão 2.68 que acompanha o equipamento. A 
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figura 9 expõe os componentes que acompanham o analisador RE4000. 

 

Figura 9 - Componentes do conjunto do RE4000

 

Fonte: EMBRASUL, 2008, p8. 

 

Com intenção de conhecer as cargas instaladas e os hábitos de consumo, um 

levantamento de cargas foi realizado. Este levantamento consistiu em registrar quais as cargas 

instaladas em cada dependência do prédio da UNEB - Campus VIII, assim como o tempo em 

que elas são mantidas ligadas. Diante disto, comparou-se tal levantamento com as faturas de 

energia e com os dados obtidos no analisador, permitindo uma melhor compreensão da 

evolução do consumo diário, visando identificar oportunidades de melhoria quanto à gestão 
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energética.  

Conforme as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelecidas em 

normas específicas, e as análises realizadas do levantamento de carga, além dos dados 

fornecidos pelo analisador de energia, foi proposto dois modelos diferentes de readequação 

tarifária associado ao uso de um gerador a diesel. 

De acordo com os modelos propostos e eventual implantação de um deles, é necessária 

a obtenção de recursos financeiros para custear o investimento inicial. Para verificar a 

viabilidade deste projeto, foi realizada uma análise de viabilidade econômica com intuito de 

calcular o montante no fim de vida útil dos equipamentos e o tempo de retorno financeiro por 

meio do indicador de viabilidade denominado Valor Presente Líquido (BARROS; BORELLI; 

GEDRA, 2016). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise das contas de energia 

 

Após análise das contas de energia, identificou-se que a UNEB – Campus VIII, trata-se 

de um consumidor pertencente ao subgrupo B3, classificado como unidade consumidora do 

Poder Público atendida em baixa tensão, apesar de possuir uma subestação abaixadora própria 

do tipo aérea de 112,5 kVA, ligada à rede de distribuição da COELBA em 13,8 kV convertendo 

para o nível de tensão de 220/380V. A seguir é apresentado o gráfico 1 referente ao consumo 

do mês de abril dos anos de 2017 a 2018. 

O gráfico 1 mostra o consumo ativo da unidade consumidora e consumo médio de 

potência ativa de 12.720 kW, que está representado pela linha vermelha. O consumo mensal 

teve seu valor máximo no mês de novembro, com 18.320 kW e seu valor mínimo no mês de 

julho com 7.360 kW, correspondendo a uma variação de +44,65% e -57,86%, respectivamente 

em relação ao valor do consumo médio. Estas diferenças no consumo são resultantes da 

variação do número de alunos, funcionários e professores que usufruem dos equipamentos e 

instalações desta instituição associados à variação de temperatura durante os meses do ano. 

 

Gráfico 1 - Consumo ativo mensal 

 

Fonte: próprio autor 

 

 A diminuição no consumo se verifica com maior ênfase nos períodos de férias 

compreendidos entre o final de dezembro ao final de janeiro e entre a metade do mês de julho 

ao início do mês de agosto, bem como a elevação do consumo nos meses de agosto a novembro. 

Outro indício que marca estas variações é apresentado no gráfico 2. 

De acordo com o site Meteoblue (2018) que disponibiliza diagramas climáticos 

baseados em 30 anos de simulações do modelo meteorológico por hora, a média da temperatura 
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máxima habitual na cidade Paulo Afonso, representada pela linha vermelha contínua, sofre uma 

elevação nos últimos 5 meses do ano e apresenta valor máximo anual exatamente nos meses de 

novembro e dezembro, assim como a ocorrência da menor temperatura anual no mês de julho, 

o que justifica a diminuição do consumo no mês de julho e o aumento nos meses subsequentes.  

 

Gráfico 2 – Temperatura Média de Paulo Afonso 

 

Fonte: METEOBLUE, 2018 

 

A UNEB - Campus VIII, por se tratar de uma unidade consumidora do grupo B, não é 

tarifada pelas demandas de potências ativa e reativa, consumo de potência reativa, nem possui 

tarifas diferenciadas no período seco e úmido. A modalidade tarifária contratada é a 

Convencional de baixa tensão, resultando numa composição simplificada da fatura de energia, 

sendo somente o consumo de potência ativa com a aplicação da bandeira tarifária vigente no 

mês considerado, somada com a Taxa de Iluminação Pública (TIP), que está apresentada no 

gráfico 3 abaixo. 

No gráfico 3, a linha vermelha contínua representa o valor médio da TIP paga no período 

de análise considerado, o que corresponde a R$ 929,80, tendo como valor máximo limite 

R$ 1.000,00 e mínimo de R$ 676,88. A variação destes valores da TIP está intimamente 

relacionada à variação das faixas de consumo, ou seja, quanto maior o consumo de potência 

ativa, maior será a TIP, respeitando o limite citado e quanto menor for o consumo, menor será 

a TIP. 
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Gráfico 3 - Taxa de Iluminação Pública 

 

Fonte: próprio autor 

 

Os custos com a energia elétrica variam devido as mesmas causas que elevam ou 

diminuem o consumo ativo expresso no gráfico 1 e com valor da TIP expresso no gráfico 3. Os 

valores das faturas pagas com a energia elétrica estão exibidos no gráfico 4.  

O gráfico 4, apresenta o somatório mensal dos gastos com a energia com a inclusão da 

TIP, bem como os acréscimos oriundos da aplicação das bandeiras tarifárias amarela ou 

vermelha, quando vigentes, e ainda, a aplicação de juros e multa por atraso no pagamento.  

Este gráfico 4 sinaliza o mês de novembro como o de maior despesa, correspondendo 

ao valor total de R$ 10.611,09, sendo que R$ 934,43 equivale a aplicação da bandeira tarifária 

vermelha e R$ 1.000,00 de TIP expresso no gráfico 3 e o mês de julho como o de menor com 

R$ 4.450,46, sendo R$ 135,95 da aplicação da bandeira tarifária amarela, R$ 676,88 de TIP e 

R$ 166,60 de juros e multa por atraso no pagamento da fatura do mês de maio. A TIP oscila 

entre 9,44% a 13,95% do valor médio total do custo com energia elétrica que é de R$ 7.166,88 

mensais. 

 

Gráfico 4 – Valor das Faturas 

 

Fonte: próprio autor 
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4.2 Análise da curva de carga da instalação 

 

Foi instalado um analisador de energia com as especificações citadas na seção 3, durante 

um período de 21 dias. Como o equipamento foi cedido por uma empresa, sem ônus para o 

aluno e para a instituição, ficou instalado pelo tempo disponibilizado pela mesma. 

Com base nas informações fornecidas pelo analisador de energia que foi instalado no 

Quadro Geral de Distribuição (QGD) da UNEB - Campus VIII, conforme figura 10, a curva de 

carga diária desenvolvida no período das 13h21 do dia 02 de abril as 11h50 do dia 23 do mesmo 

mês é exibida na figura 11. 

O QGD da UNEB - Campus VIII é do tipo caixa metálica composto por um barramento 

trifásico com neutro e terra, na tensão de 220/380V. Como pode ser verificado na figura 10b, o 

analisador de energia foi instalado a partir de seus anéis sensores envolvendo os cabos de 

ligação que alimentam o barramento das fases para coletar os valores de corrente, assim como 

se utilizou as garras conectando-as diretamente nas barras de fase, neutro e terra para coletar as 

tensões e realizar o aterramento do equipamento. Por se tratar de um instrumento compacto, o 

analisador permaneceu dentro do QGD durante todo o período de medição sem se tornar 

obstáculo para o correto fechamento da porta do armário. A figura 10a apresenta o QGD antes 

e a figura 10b após a instalação do RE4000. 

 

Figura 10 – QGD antes e depois de instalar o analisador de energia 

 

Fonte: próprio autor 
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Na figura 11, a curva de carga de cor vermelha é a potência ativa trifásica requerida pela 

unidade consumidora, medida a cada 15 minutos no período citado, totalizando 2011 medições. 

Foi observada a ocorrência de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no 

dia 17/04/2018 e, com a verificação do relatório emitido pelo software ANL6000, verificou-se 

a duração de 2 minutos e 25 segundos dessa interrupção. 

 

Figura 11 – Curva de carga no período considerado 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

Analisando o formato da curva, percebe-se o estabelecimento de um padrão aproximado 

que se repete a cada 24 horas, assim como a cada 120 horas é estabelecido um novo padrão 

aproximado com duração de 48 horas consecutivas. Desta maneira foram identificados na 

curva, onde estão localizados os dias úteis e os finais de semana, sabendo que no período de 

medição não houveram feriados. Os cinco primeiros picos caracterizam os dias úteis e os dois 

picos inferiores seguidos são o sábado e o domingo. A seguir, na figura 12, serão expressas as 

curvas de cargas que possuem as maiores demandas referente aos padrões citados. 

A figura 12 representa a curva de carga da primeira semana no ciclo de medição, 

compreendido entre os dias 02 e 06 de abril. A demanda máxima global medida ocorreu no dia 

03 as 11h00 com amplitude de 74,67kW.  
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Figura 12 – Exemplo de curva dos dias úteis

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

A figura 13 representa a curva de carga percebida entre os dias 14 e 16, correspondente 

ao segundo sábado e domingo da medição. A demanda máxima global nos finais de semana 

ocorreu no dia 14 as 13h45 com amplitude de 34,35kW. 

 

Figura 13 – Exemplo de curva dos dias não úteis 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

Tomando como base os dias úteis, observou-se que os maiores consumos e 

consequentemente as maiores demandas ocorreram nos horários fora de ponta, conforme 

ilustrado na figura 14.  

Estes picos de demanda foram registrados dentro da faixa de horário das 10h15 as 

16h15. O quadro 2, a seguir, expressa as demandas máximas medidas em cada posto tarifário, 

em que os valores de ponta e fora de ponta foram medidos no dia 3 e o valor intermediário no 

dia 19. 
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Figura 14 - Curva de carga do dia útil 03/05/2018 

 

Fonte: Adaptado de EMBRASUL, 2018. 

 

No quadro 2 e, utilizando a figura 14 na análise, percebe-se que a demanda máxima no 

posto tarifário fora de ponta decai até atingir o horário intermediário e, logo após entrar no 

horário de ponta, a demanda aumenta, e em seguida sofre mais um decaimento ao entrar 

novamente no horário intermediário.  

 

Quadro 2 - Demanda máxima global medida por posto tarifário. 

 

Fonte: próprio autor 

 

4.3 Levantamento de cargas e hábitos de consumo 

 

Nas etapas a seguir, buscou-se realizar uma caracterização do consumo de energia 

elétrica da UNEB - Campus VIII, para que a partir desta, sejam encontradas possibilidades de 

reduzir o consumo e assim gerar economia para a instituição. Essa caracterização foi realizada 

em duas etapas, que foram o levantamento de cargas e os hábitos de consumo a fim de entender 

como funciona a instituição do ponto de vista elétrico. 

Nos dias 19 e 20 de abril, foi realizado um levantamento de cargas em todos os setores 

da UNEB - Campus VIII de acordo com a norma NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 que rege o 

fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição a edificações individuais 

da Coelba (2017b), iniciando pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Aquicultura 

(CDTA), em seguida no prédio principal Caminhos das Águas, logo depois no Centro de 

Estudos em Ecologia e Conservação da Natureza, também denominado de Casulo e por fim o 

RAS.  

FORA DE PONTA INTERMEDIÁRIO PONTA

74,67 kW 50,15 kW 54,76 kW
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Este levantamento levou em conta todos os aparelhos elétricos disponíveis para operar, 

excluindo apenas os equipamentos novos sem previsão de data de instalação. O quadro 3 a 

seguir apresenta a potência instalada por tipo de carga. 

 

Quadro 3 - Levantamento de cargas setorizado 

 

Fonte: próprio autor 

 

No quadro 3, devido ao grande número de aparelhos elétricos, as cargas foram divididas 

em 7 classes, sendo elas a climatização, iluminação, refrigeração, aquecimento, equipamentos 

de informática, bombeamento e a classe outros, que abrange os aparelhos de TV’s, Capelas, 

desumidificadores e balanças digitais. O quadro 4 indica a soma de todas as potências por classe 

DESCRIÇÃO DAS CARGAS POTÊNCIA

Climatização 19200 W

Iluminação 3692 W

Refrigeração 1736 W

Aquecimento 44190 W

Equipamentos de Informática 2860 W

Outros 1950 W

TOTAL 73628 W

Climatização 54750 W

Iluminação 7416 W

Refrigeração 3605 W

Aquecimento 7280 W

Equipamentos de Informática 11700 W

Outros 1506 W

TOTAL 86257 W

Climatização 49600 W

Iluminação 4095 W

Refrigeração 515 W

Aquecimento 3150 W

Equipamentos de Informática 250 W

Outros 200 W

TOTAL 57810 W

Climatização 14550 W

Iluminação 1332 W

Refrigeração 5625 W

Aquecimento 0

Equipamentos de Informática 3490 W

Outros 742 W

TOTAL 25739 W

Bombeamento 4740 W

TOTAL 4740 W

Casulo

RAS

LOCAL

CDTA

Pavimento Térreo

Prédio 

Principal

Pavimento Superior
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de equipamento e a potência total global instalada de 248,17kW. 

 

Quadro 4 - Levantamento de cargas global 

 

Fonte: próprio autor 

 

A seguir, é ilustrado no gráfico 5, o percentual da contribuição de cada tipo de carga. 

Neste gráfico 5 observa-se que a maior parcela é a de climatização, equivalente a mais 

da metade de toda a potência instalada, com 55,65%, que por sua vez é responsável pelo maior 

consumo, evidenciando a ideia da variação do consumo com a temperatura. O segundo grupo 

de cargas de maior representatividade é o de aquecimento correspondente a 22,01%, seguido 

dos equipamentos de informática com 7,37%, iluminação com 6,66%, refrigeração com 4,63%, 

bombeamento e a parcela outros com menos de 2% cada.  

 

Gráfico 5 - Contribuição por tipo de carga 

 
Fonte: próprio autor 

DESCRIÇÃO DAS CARGAS POTÊNCIA

Climatização 138100 W

Iluminação 16535 W

Refrigeração 11481 W

Aquecimento 54620 W

Equipamentos de Informática 18300 W

Outros 4398 W

Bombeamento 4740 W

TOTAL 248174 W

PRÉDIO

UNEB            

CAMPUS VIII
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Durante a execução do levantamento de cargas, os usuários presentes em cada local 

foram questionados sobre os hábitos de consumo de cada sala. Segundo informações fornecidas 

pela instituição, os dias e os horários de uso das salas são variáveis, já que a grande maioria das 

dependências da UNEB - Campus VIII são na verdade laboratórios que funcionam de acordo 

com as necessidades dos professores e dos alunos pesquisadores. 

Isto explica o fato de haverem diversos laboratórios fechados no momento do 

levantamento das cargas, porém estes foram abertos para realização de tal estudo, com ressalva 

da biblioteca e da Secretaria Acadêmica que funcionam das 08h00 as 22h00 de segunda a sexta, 

mesmo nos períodos de férias, fechando apenas nos recessos das festas juninas e de natal.  

De acordo com informações fornecidas pela instituição, o RAS foi projetado para operar 

com todos os motores ao mesmo tempo durante 24h por dia, 7 dias da semana, porém detectou-

se que o mesmo já não funciona a mais de um ano, devido as interrupções no fornecimento de 

energia que acabaram prejudicando irreversivelmente o processo de criação dos peixes. 

Diante destas informações, calculou-se a demanda no valor de 158,88 kW, sendo este o 

valor que a UNEB - Campus VIII deveria requerer da rede da distribuidora, conforme o anexo 

II da norma de Fornecimento de Energia Elétrica em tensão secundária de distribuição a 

edificações individuais da Coelba (2017b), porém a demanda máxima medida durante o período 

considerado foi de 74,67 kW. 

Essa diferença entre os valores de demanda calculada de 158,88 kVA e a medida de 

74,67 kW é na realidade a interpretação numérica dos hábitos de consumo que também podem 

ser representados pelos fatores de carga.  

Os fatores de carga foram calculados utilizando as equações 11, 12 e 13, considerando 

todo o período de medição, equivalente a 502,5 horas com 12.584 kWh de consumo, sendo 45h 

e 1.481,99 kWh no posto tarifário ponta e 457,5h e 11.101,7 kWh fora de ponta, apresentando 

como Fator de Carga Convencional o valor de aproximadamente 0,34, Fator de Carga na Ponta 

de 0,60 e Fora de Ponta de 0,32. 

Estes valores indicam a razão entre a energia ativa consumida e energia máxima que 

poderia ser utilizada em um determinado período, conforme descrito na literatura, ou seja, em 

todos os casos em que o fator de carga foi calculado há a ocorrência de um pico de demanda 

que é muito distante, numericamente falando, do consumo médio, fazendo com que a fatura de 

energia seja mais onerosa. 

Conhecendo os hábitos de consumo e as cargas instaladas foi possível descrever com 

maior precisão as oscilações apresentadas na curva de carga da figura 14. 

 Iniciando pelo horário intermediário as 17h00, no qual o turno vespertino de aulas está 
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terminando e com a saída dos alunos das salas, os condicionadores de ar e a iluminação vão 

sendo desligados ocasionando uma diminuição na curva de demanda, em contrapartida por 

volta das 18h30, já no horário de ponta, os alunos do turno da noite começam a chegar e a 

ocupar as salas de aulas acionando cargas que estavam desligadas e a demanda sobe novamente 

até atingir o pico neste posto tarifário. 

Posteriormente há uma diminuição da demanda provocada pela saída gradativa dos 

alunos devido ao término das aulas, já que nem todas as turmas saem no mesmo horário, isto 

ocorre de maneira gradativa até que todos os alunos e professores deixem as dependências da 

UNEB - Campus VIII.  

Deste modo, a partir das 23h00 até aproximadamente as 05h00 do dia seguinte, as únicas 

cargas acionadas são a iluminação externa das salas de aulas e laboratórios, as cargas de 

refrigeração e alguns condicionadores de ar que permanecem ligados 24 horas por dia, devido 

a necessidade de manter a temperatura reduzida em alguns laboratórios por armazenarem 

materiais ou substâncias sensíveis ao calor.  

Por volta das 05h00 toda a iluminação que permaneceu acesa durante a madrugada é 

desligada, reduzindo ainda mais a amplitude da curva. 

Aproximadamente as 07h00, horário de início das atividades no Campus, cargas de 

qualquer classe, de acordo com o quadro 4, podem ser acionadas, principalmente as de 

climatização, equipamentos de informática e iluminação, portanto a curva sobe e permanece 

subindo no horário fora de ponta até atingir seu pico máximo por volta das 11h00. 

Nas horas seguintes os usuários saem para almoçar fora da instituição e uma minoria, 

desliga os equipamentos de climatização e iluminação, por isso até aproximadamente as 13h00 

há um leve afundamento na curva de demanda. No retorno do almoço, a partir das 13h00, até 

as 14h30, as cargas que foram desligadas são novamente acionadas, provocando uma elevação 

na curva de demanda. 

No período entre as 14h30 até as 17h00 é verificada uma diminuição na curva seguida 

de uma elevação e posteriormente mais uma diminuição. Já no horário intermediário, essas 

oscilações podem ser provocadas pela variação dos horários em que os usuários retornam do 

horário de almoço ou até mesmo pelas jornadas diferentes de trabalho de alguns funcionários 

que podem sair antes das 17h00.  

Não foi identificada a causa da elevação da demanda no intervalo entre as 21h00 e 

22h00. 

Com a análise dos resultados obtidos com o RE4000, determinaram-se as demandas 

máximas globais por posto tarifário, conforme o quadro 2, bem como o consumo máximo em 
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cada posto tarifário e finais de semana. O maior consumo no posto ponta e fora de ponta ocorreu 

no dia 03/04 e o maior consumo no horário intermediário ocorreu no dia 04/04, da mesma 

maneira que o consumo máximo registrado no final de semana ocorreu nos dias 14 e 15, 

segundo o quadro 5, apresentado a seguir. 

 

Quadro 5 - Consumo máximo global medido por posto tarifário 

 

Fonte: próprio autor 

 

É importante lembrar que o sistema de criação de peixes é mantido desligado. Segundo 

informações fornecidas pela instituição, o RAS será reativado em um futuro próximo, portanto, 

é prudente acrescentar 4,74kW aos valores de demanda e 4,74 kWh ao consumo de maneira 

proporcional a duração de cada posto tarifário e nos finais de semana. Deste modo, os novos 

valores de demanda e consumo são apresentados no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Valores de demanda e consumo considerando o funcionamento pleno do RAS

 

Fonte: próprio autor 

 

O quadro 6 apresenta uma composição dos valores máximos de demanda e consumo em 

cada posto tarifário durante todo o período de medição. Estes valores foram coletados em dias 

diferentes, de maneira a caracterizar um dia útil e final de semana típicos com os máximos 

valores históricos possíveis, servindo como base para o cálculo da fatura, e, nesse contexto, os 

valores das faturas cobradas pelas concessionárias podem ser menores.  

Com estas informações determinou-se os valores de 60kW e 80kW para a demanda que 

poderá ser contratada nos postos tarifários ponta e fora de ponta, respectivamente. 

 

  

FORA DE PONTA INTERMEDIÁRIO PONTA

669,30 kWh 79,48 kWh 131,50 kWh

CONSUMO FINAL DE SEMANA 862,54 kWh

CONSUMO DIA ÚTIL

- FORA DE PONTA INTERMEDIÁRIO PONTA

DEMANDA 79,41 kW 54,89 kW 59,5 kW

CONSUMO DIA ÚTIL 759,36 kWh 88,98 kWh 145,72 kWh

CONSUMO FINAL DE SEMANA 1090,06 kWh



56  

4.4 Cálculo da fatura mensal 
 
 

Para simulação do cálculo do custo com energia elétrica nas modalidades horossazonais, 

convencional e de tarifa branca considerou-se um mês de 30 dias, com 4 sábados e 4 domingos 

e 22 dias úteis, conforme os valores apresentados no quadro 7. 

O quadro 7 apresenta os valores do custo com energia elétrica calculados a partir das 

tarifas vigentes da Coelba, em cada modalidade tarifária, a saber, Convencional de Baixa 

Tensão, horossazonais Verde e Azul e tarifa branca no período seco.  

Atualmente a UNEB - Campus VIII está enquadrada na modalidade Convencional de 

Baixa Tensão e, de acordo com o artigo 100 da resolução normativa Aneel 414 (2010), a 

unidade consumidora ligada em tensão primária que possua transformador próprio menor ou 

igual a 112,5kVA, pode optar pelo faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, de acordo 

com sua respectiva classe. Deste modo, utilizando a equação 10, tem-se que: 

 

 

 26.229,10  0,55269766P alConvencion   

 

76,496.14$RP alConvencion   

 

 

De acordo com o cálculo acima, a UNEB teria que pagar a concessionária uma quantia 

de R$ 14.496,76 acrescida da TIP e das bandeiras tarifárias vigentes, que não são levadas em 

consideração nestes cálculos, pois independem da modalidade tarifária aplicada. Vale ressaltar 

que este valor já inclui o consumo mensal do RAS em pleno funcionamento. 

 

Quadro 7 - Gastos com energia elétrica em cada modalidade tarifária 

 

Fonte: próprio autor 

QUANTIDADE 

CONSUMIDA
CUSTO (R$) TOTAL (R$)

Ponta 67,81951686 60,00 4.069,17

Fora Ponta 26,00830052 80,00 2.080,66

Ponta - P.Seco 0,41064169 3.205,84 1.316,45

F.Ponta - P.Seco 0,26897946 23.023,30 6.192,79

Demanda Fora Ponta 26,00830052 80,00 2.080,66

Ponta - P.Seco 2,04589762 3.205,84 6.558,82

F.Ponta - P.Seco 0,26897946 23.023,30 6.192,79

CONVENCIONAL DE 

BAIXA TENSÃO
Consumo Único 0,55269766 26.229,10 14.496,76 14.496,76

Ponta 1,21969777 3.205,84 3.910,16

Intermédiario 0,76324358 1.957,12 1.493,76

F. Ponta 0,44846227 21.066,10 9.447,35

HOROSSAZONAL 

AZUL 

Demanda

13.659,08

Consumo

HOROSSAZONAL 

VERDE
14.832,28

Consumo

BRANCA Consumo 14.851,27

MODALIDADE 

TARIFÁRIA

DEMANDA/

CONSUMO
DESCRIÇÃO

VALOR DA 

TARIFA (R$)

DADOS MENSAIS
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Comparando os valores da última coluna da direita, nota-se o aumento no valor da conta 

de energia com as modalidades horossazonal verde e de tarifa branca, sendo tal aumento em 

torno de R$ 350,00 e, nesse sentido, a opção tarifária menos onerosa para esta unidade 

consumidora, é a Horossazonal Azul, na qual reduz a fatura mensal em R$ 837,68. 

Entretanto, para garantir o suprimento de energia de forma continuada assegurando a 

sobrevivência dos peixes, associada à modalidade tarifária que configure menor custo, deve-se 

considerar a instalação de um GMG. 

Desta maneira, são apresentadas duas alternativas, uma sendo com uso diário de GMG 

a diesel para assumir todas as cargas no horário de ponta e em casos de faltas elétricas por parte 

da concessionária e a outra com o uso de um GMG de menor potência, dimensionado somente 

para as cargas do RAS no caso de faltas de energia. 

 

4.4.1 Modalidade Horossazonal Verde com uso de GMG de 125kVA no horário de ponta e 

em casos de falta de energia 
 

Com a aplicação de um GMG de 125kVA no horário de ponta, a demanda e o consumo 

solicitados da rede da Concessionária de Energia nesse horário será nula, provocando uma 

diminuição considerável no custo com energia, conforme é verificado no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Fatura mensal em cada modalidade tarifária associado ao uso diário de um 

gerador a diesel no horário de ponta 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 Confrontando os valores da última coluna da direita do quadro 8 com valor total da 

fatura na modalidade tarifária convencional de baixa tensão apresentada no quadro 7, nota-se 

uma redução de R$ 3.555,65 na modalidade de tarifa branca e R$ 1.771,84 na modalidade 

QUANTIDADE 

CONSUMIDA
CUSTO (R$) TOTAL (R$)

Ponta 67,81951686 0,00 0,00

Fora Ponta 26,00830052 80,00 2.080,66

Ponta - P.Seco 0,41064169 0,00 0,00

F.Ponta - P.Seco 0,26897946 23.023,30 6.192,79

Demanda Fora Ponta 26,00830052 80,00 2.080,66

Ponta - P.Seco 2,04589762 0,00 0,00

F.Ponta - P.Seco 0,26897946 23.023,30 6.192,79

CONVENCIONAL DE 

BAIXA TENSÃO
Consumo Único 0,55269766 23.023,30 12.724,92 12.724,92

Ponta 1,21969777 0,00 0,00

Intermédiario 0,76324358 1.957,12 1.493,76

F. Ponta 0,44846227 21.066,10 9.447,35

MODALIDADE 

TARIFÁRIA

DEMANDA/

CONSUMO
DESCRIÇÃO

VALOR DA 

TARIFA (R$)

DADOS MENSAIS

HOROSSAZONAL 

AZUL 

Demanda

8.273,46

Consumo

HOROSSAZONAL 

VERDE
8.273,46

Consumo

BRANCA Consumo 10.941,11
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convencional de baixa tensão do quadro 8.  

As modalidades Azul e Verde apresentaram os menores valores e, nessa situação, são 

idênticos, com o valor de R$ 8.273,46, pois como a demanda contratada e consumo na ponta 

são iguais a zero, os valores tornam-se iguais. A redução foi de R$ 6.223,30, que em percentual, 

equivale a 42,92% de redução, se comparada à modalidade vigente no quadro 7.  

Dentre as modalidades mais econômicas apresentadas, devido a este fato de igualdade 

de valores, a opção tarifária mais adequada para esta unidade consumidora é a Verde, associada 

ao uso diário de um gerador no horário de ponta. Isto é verdade em casos de contingências, pois 

se por ventura ocorrer alguma anormalidade nos equipamentos auxiliares (contatores e relés), 

gerador, motor diesel ou falta de combustível que resulte na indisponibilidade do GMG ou do 

quadro de transferência no horário de ponta, não haverá grandes acréscimos na conta mensal 

por ultrapassagem de demanda, e só, pelo consumo de energia ativa e reativa, se ocorrer. 

De acordo com equação 1, devido ao fator multiplicador 2, a tarifa por ultrapassagem 

de demanda na ponta na modalidade tarifária horossazonal Azul equivale na prática a mais de 

cinco vezes o valor da demanda contratada fora de ponta na mesma modalidade, bem como na 

modalidade horossazonal Verde. Como a tarifa no horário de ponta na modalidade Azul é de 

aproximadamente 67,81 R$/kW e a fora de ponta é 26,00 R$/kW tem-se que: 

 

216,5
008,26

819,672



 

 

4.4.1.1 Fator de potência e energia reativa excedente 

 

Nas modalidades horossazonais, a demanda e o consumo de energia reativa são medidos 

e tarifados a cada hora, excluindo finais de semana e feriados nacionais (RN nº 414, 2010). No 

término de cada ciclo de faturamento, somente são contabilizados os valores positivos dos 

resultados das equações 8 e 9, com exceção daqueles valores que apresentaram fator de potência 

indutivos a partir das 00h00 até as 06h00. 

Deste modo, a partir dos dados coletados pelo analisador de energia e incluída a potência 

elétrica do RAS, foi calculado o fator de potência e o custo com a disponibilidade e consumo 

de energia excedente a cada uma hora do dia 03/04, considerando a modalidade tarifária Verde 

com o uso do GMG no horário de ponta, como expressa o quadro 9. 

O dia 3 foi escolhido como base deste cálculo, pois foi neste dia em que o fator de 

potência atingiu a sua amplitude máxima e mínima global, ou seja, de todo o período 
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considerado, o valor mínimo do fator de potência foi de 0,790 e máximo de 0,941. 

O quadro 9 é uma adaptação da tabela 4.1 de Filho (2013). Este quadro 9 exprime os 

custos com a energia reativa excedente e relaciona as potências ativa e reativa, demanda ativa 

e fator de potência da curva de carga horária do dia 03, com uso de um GMG assumindo todas 

as cargas no posto ponta.  

Durante todo o dia 03 o fator de potência tem caráter indutivo, sendo assim das 00h00 

até as 06h00 não há cobrança de excedentes, bem como no horário de ponta das 18h00 as 21h00 

em que o GMG assume todas as cargas. Nos horários complementares há cobrança de energia 

reativa quando o fator de potência é menor que 0,92, como por exemplo, das 06h00 as 09h00. 

O somatório dos custos com a demanda e o consumo de energia reativa excedente por dia é de 

R$ 7,98 e, considerando que as informações deste quadro 9 se mantenham constantes para os 

22 dias úteis do mês, o valor total mensal é de R$ 175,56. Este valor de R$ 175,56 é obtido 

através da multiplicação do valor correspondente ao custo diário com energia reativa excedente 

que equivale a R$ 7,98 pela quantidade de dias úteis no mês, que neste caso são 22. 
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Quadro 9 - Faturamento de Energia Reativa excedente do dia 03 com a tarifa Verde e uso de 

GMG no horário de ponta 

 
Fonte: Adaptado de FILHO, 2013. p.361. 

 

De modo análogo, os custos com energia reativa excedente para a modalidade Azul foi 

de R$ 176,00 por mês, como pode ser verificado no quadro 10. 

 

 

  

Indutiva Capacitiva

R$ R$

0-1 20,464 20,464 11,972 - 0,863 I 21,812 1,033

1-2 20,374 20,374 11,968 - 0,862 I 21,738 1,046

2-3 19,871 19,871 11,777 - 0,860 I 21,251 1,058

3-4 19,241 19,241 11,760 - 0,853 I 20,746 1,154

4-5 19,159 19,159 11,754 - 0,852 I 20,679 1,165

5-6 19,147 19,147 11,347 - 0,860 I 20,477 1,019

6-7 13,382 13,382 10,390 - 0,790 I 15,587 1,690

7-8 14,120 14,120 10,619 - 0,799 I 16,254 1,636

8-9 27,343 27,343 16,909 - 0,851 I 29,577 1,713

9-10 55,713 55,713 21,694 - 0,932 I 55,005 -0,543

10-11 61,828 61,828 22,872 - 0,938 I 60,649 -0,904

11-12 79,413 79,413 29,191 - 0,939 I 77,839 -1,206

12-13 71,939 71,939 28,934 - 0,928 I 71,336 -0,462

13-14 68,091 68,091 28,358 - 0,923 I 67,859 -0,177

14-15 72,120 72,120 28,185 - 0,931 I 71,237 -0,677

15-16 57,705 57,705 21,825 - 0,935 I 56,759 -0,725

16-17 61,475 61,475 22,056 - 0,941 I 60,087 -1,064

17-18 48,560 48,560 20,740 - 0,920 I 48,580 0,015

18-19 45,509 45,509 18,763 - 0,925 I 45,287 -0,170

19-20 56,445 56,445 26,218 - 0,907 I 57,258 0,623

20-21 44,179 44,179 21,587 - 0,898 I 45,238 0,811

21-22 43,510 43,510 21,207 - 0,899 I 44,531 0,783

22-23 35,974 35,974 18,187 - 0,892 I 37,085 0,852

23-24 15,865 15,865 10,599 - 0,831 I 17,554 1,294

Demanda Consumo
Energia Reativa

Fator de 

Potência (Fpp)
Tipo (FP)

Faturamento Excendente

kW kWh kVarh

Periodo

hora

Demanda Consumo

7,98R$                  

-52,808

Faturamento de Demanda e Energia Reativa Total por dia
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Quadro 10 - Faturamento de Energia Reativa excedente do dia 03 com a tarifa Azul e uso de 

GMG no horário de ponta 

 

Fonte: Adaptado de FILHO, 2013. p.361. 

 

Caso a concessionária assuma todas as cargas no horário de ponta durante um ciclo 

completo de faturamento, os custos com energia reativa excedente são de R$ 207,15 e 

R$ 207,55, respectivamente para as modalidades Azul e Verde. 

Nesta instalação, de acordo com a simulação de faturamento expressa nos quadros 9 e 

10, verifica-se que há cobrança de energia reativa indutiva excedente entre as 20h e 21h do 

horário de ponta, bem como nos períodos de cargas leves, ou seja, nos momentos em que não 

há utilização de muitos aparelhos elétricos ao mesmo tempo. 

Para a correção do baixo fator de potência para 0,920 indutivo, conforme exigência 

normativa, foi dimensionado um banco de capacitores de 4,68kVAr, para ser instalado em 

Indutiva Capacitiva

R$ R$

0-1 20,464 20,464 11,972 - 0,863 I 21,812 1,032

1-2 20,374 20,374 11,968 - 0,862 I 21,738 1,045

2-3 19,871 19,871 11,777 - 0,860 I 21,251 1,056

3-4 19,241 19,241 11,760 - 0,853 I 20,746 1,152

4-5 19,159 19,159 11,754 - 0,852 I 20,679 1,164

5-6 19,147 19,147 11,347 - 0,860 I 20,477 1,018

6-7 13,382 13,382 10,390 - 0,790 I 15,587 1,688

7-8 14,120 14,120 10,619 - 0,799 I 16,254 1,634

8-9 27,343 27,343 16,909 - 0,851 I 29,577 1,710

9-10 55,713 55,713 21,694 - 0,932 I 55,005 -0,542

10-11 61,828 61,828 22,872 - 0,938 I 60,649 -0,902

11-12 79,413 79,413 29,191 - 0,939 I 77,839 -1,204

12-13 71,939 71,939 28,934 - 0,928 I 71,336 -0,461

13-14 68,091 68,091 28,358 - 0,923 I 67,859 -0,177

14-15 72,120 72,120 28,185 - 0,931 I 71,237 -0,676

15-16 57,705 57,705 21,825 - 0,935 I 56,759 -0,724

16-17 61,475 61,475 22,056 - 0,941 I 60,087 -1,063

17-18 48,560 48,560 20,740 - 0,920 I 48,580 0,015

21-22 43,510 43,510 21,309 - 0,898 I 44,572 0,813

22-23 35,974 35,974 18,187 - 0,892 I 37,085 0,850

23-24 15,865 15,865 10,599 - 0,832 I 17,554 1,293

18-19 45,509 45,509 18,763 - 0,925 I 45,287 -0,170

19-20 56,445 56,445 26,218 - 0,907 I 57,258 0,622

20-21 44,179 44,179 21,587 - 0,898 I 45,238 0,810

hora

Demanda Consumo
Energia Reativa

Fator de 

Potência (Fpp)
Tipo (FP)

Faturamento Excendente

Demanda Consumo

kW kWh kVarh

Período 

-52,808

-67,018

8,00R$                  Faturamento de Demanda e Energia Reativa Total por dia
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paralelo com o barramento trifásico do QGD, operando em modo fixo. Traduzindo para valores 

comerciais, o banco de capacitores será na verdade de 5kVAr protegido por um disjuntor 

trifásico de 16 A, conforme a segunda edição da norma SM04.14-01.008 que rege a Instalação 

de Banco de Capacitores em Baixa Tensão da Coelba (2009). 

Para o dimensionamento do banco de capacitores fixo, observou-se a potência ativa 

correspondente a ocorrência dos valores mínimos e máximos do fator de potência, bem como o 

próprio fator de potência, e como já foi citado no início desta subseção, isto aconteceu no dia 

03/04. Estes valores estão expressos nos quadros 9 e 10 e foram verificados entre as 6 e 7h e 

entre as 16 e 17h, do menor para o maior respectivamente. 

Substituindo os valores referente ao horário das 6h às 7h, determinou-se a potência do 

banco de capacitores utilizando a equação 7, da seguinte forma: 

 

    cos0,920 arctgcos0,790 arctgkW 13,382Qc   

kVAr 4,680QC   

 

Como o valor comercial da potência do banco de capacitores é de 5kVAr, verificou-se 

o maior fator de potência com a influência da instalação deste banco. Esta verificação é 

importante para determinar se o fator de potência deixou de ser indutivo para ser capacitivo. 

Deste modo, rearranjando a equação 7, tem-se que: 

 

 

P

Q
tgtg c

12    (16) 

   
kW 61,475

kVAr 5,000
cos0,941 arc tgtg arc cos 2   

963,0cos 2   

 

Com a instalação do banco de capacitores de 5kVAr e, efetuando o mesmo cálculo da equação 

16 com os valores referente ao menor fator de potência, tem-se os novos valores de fator de 

potência mínimos e máximo, que neste caso são de 0,927 e 0,963, respectivamente. Para estes 

novos valores de fator de potência não há cobrança de energia reativa excedente (RN nº 414, 

2010). 

Vale ressaltar que este banco de capacitores de 5kVAr supre as necessidades de energia 

reativa da instalação em todos os horários, sem deixar o fator de potência capacitivo a níveis 
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indesejáveis, isto foi verificado por meio dos cálculos acima, bem como por simulações no 

software ANL 6000. 

 

4.4.2 Análise de viabilidade econômica 
 

Para análise do projeto de instalação deste GMG de 125kVA e banco de capacitores de 

5kVAr foi realizado um estudo de viabilidade econômica através do indicador Valor Presente 

Líquido (VPL). 

Neste estudo foi considerada uma vida útil de 25 anos para os equipamentos, consumo 

anual de combustível, óleo lubrificante, filtro de óleo combustível, filtro de óleo lubrificante e 

filtro de ar, aditivo para diesel e tempo anual de operação somado com o limite total de duração 

de interrupção anual para a instalação, banco de capacitores e disjuntor termomagnético para a 

proteção do mesmo. 

Foi solicitado a STEMAC, TIVEA e a MAXI TRUSTE que são empresas que 

comercializam os produtos e serviços relacionados a grupos geradores, a cotação de preço e as 

especificações técnicas de um GMG capaz de suprir as solicitações de energia de toda a 

instalação no modo Prime de operação.  

O modo Prime de operação, permite que o GMG esteja disponível por um número 

ilimitado de horas de operação ao ano, assumindo até 70% de sua capacidade, em aplicações 

com carga variável (A GERADORA, 2015). 

Dentre as cotações, a mais atrativa foi a da MAXI TRUSTE Grupos Geradores, devido 

ao valor do equipamento em questão ser inferior aos demais, porém de qualidade equivalente. 

No quadro 11, está descrito as características do GMG escolhido. 

 

Quadro 11 - Característica do GMG de fabricação MAXI TRUST 

 

Fonte: Adaptado de MAXI TRUST, 2018. 

 

O GMG escolhido é do tipo cabinado e poderá ser instalado e mantido a céu aberto, 

eliminando os custos com a construção de um local específico para acondicioná-lo. Possui 

ainda, tanque de combustível e equipamentos auxiliares. O consumo horário e o cronograma de 

manutenção básica que abrange a troca de óleo lubrificante e de filtros foi informada pelo 

MODELO MX125PWSL-AS3 FABRICANTE MAXI TRUST

OPERAÇÃO Manual/Automática TENSÃO 220/380 V

POTÊNCIA 125/114 kVA FREQUÊNCIA 60 HZ

FATOR DE POTÊNCIA 0,8 TIPO Cabinado
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atendimento comercial do fabricante e, com base neste documento, o quadro 12 foi 

confeccionado. 

 

Quadro 12 – Custos e Cronograma de Manutenção Básica do GMG 125kVA operando no 

modo Prime 

 

Fonte: próprio autor 

 

O quadro 12 apresenta a quantidade de combustível e componentes que deverão ser 

utilizados na manutenção básica do GMG durante um ano de operação. 

O funcionamento de 3h por dia útil somado ao limite de duração de interrupção no 

fornecimento de energia estabelecido pela Aneel (2018) de quase 21h e descontando os feriados 

nacionais, conclui-se que, por ano, o GMG permanecerá em operação durante 771h. 

Este GMG, no modo Prime de operação, a plena carga de 114kVA consome cerca de 

20L de óleo diesel S10 por hora, resultando num consumo anual de 15.420 litros de 

combustível.  

De acordo com informações obtidas no comércio local de cidade, o aditivo para diesel 

deve ser usado no tanque de combustível do GMG na proporção de um frasco a cada 150L de 

óleo diesel, totalizando 102 unidades por ano. Conforme as informações repassadas pelo 

fabricante, o óleo lubrificante usado é o 15W40 e deverá ser trocado, juntamente com o filtro 

de óleo combustível e de óleo lubrificante a cada 250h de operação, bem como a cada 500h o 

filtro de ar também deverá ser substituído. 

Diante destas informações, determinou-se o consumo anual de cada componente citado 

e com base em uma pesquisa de preço realizada no comércio local da cidade de Paulo Afonso, 

estipulou-se o custo anual com a manutenção do GMG que foi de R$ 1.488,75 e consumo anual 

de R$ 55.959,18 de óleo diesel S10 em que o litro do óleo diesel S10 custa R$ 3,629. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

TROCA
SUBTOTAL

Tempo de Uso Anual [h] 771 - -

Consumo de Oléo Diesel a plena carga [L/h] 20 - -

Consumo Anual de Combustível  [L/ano] 15420 - 55.959,18R$            

Aditivo para Diesel S10 102 - 848,000R$               

Oléo Lubrificante [L] 8,4 250h 414,49R$                 

Filtro de Ar 1 500h 46,26R$                   

Filtro de Oléo Lubrificante 3 250h 90,00R$                   

Filtro de Oléo de Combustivel 3 250h 90,00R$                   

GMG de 125kVA e QTA 1 25 anos 78.670,00R$            

136.117,93R$          TOTAL
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A cotação enviada pela MAXI TRUST foi no valor de R$ 78.670,00. Este valor 

contempla a aquisição do GMG e dos equipamentos auxiliares essenciais para a comutação 

automática da rede da COELBA para o gerador e vice-versa. 

O custo para o banco de capacitores para a correção do fator de potência foi estipulado 

por meio de pesquisas de fabricantes na internet (FERRAMENTAS GERAIS, 2018), resultando 

no quadro consolidado abaixo: 

 

Quadro 13 – Especificação e custo com a correção do fator de potência para 0,92 indutivo 

 

Fonte: Adaptado de FERRAMENTAS GERAIS, 2018a, 2018b. 

 

Este valor de R$ 259,90 corresponde ao custo do banco de capacitores trifásico 

composto de 3 células monofásicas de 1,67kVAr, de fabricação WEG e tensão nominal de 440V 

e o valor de R$ 64,90 refere-se ao disjuntor termomagnético tripolar de 16 A que servirá para 

o seccionamento e proteção do banco. 

O valor total do investimento é o somatório dos custos com a aquisição e manutenção 

do GMG e equipamentos para correção do fator de potência, deste modo o valor total do 

investimento será de R$ 136.442,73. 

Para realizar o estudo de viabilidade econômica, foi necessário utilizar parâmetros 

diferentes para a correção dos valores no tempo dos componentes para a manutenção básica do 

gerador, combustível e a tarifa de energia. Desta maneira, serão apresentados 3 gráficos com os 

valores dos reajustes utilizados nos cálculos.  

No gráfico 6, as barras amarelas representam os aumentos percentuais no preço do óleo 

diesel S10 no estado da Bahia no mês de agosto entre os anos de 2014 a 2018, variando entre 

12,57 % a 3,41%.  

O parâmetro utilizado para corrigir o valor do combustível ao longo do tempo é 

representado pela linha vermelha que o valor médio do gráfico, correspondente a 7,41%. Este 

PREÇO

POTÊNCIA 5,0kVAr

TENSÃO 440V

FABRICANTE WEG

CORRENTE NOMINAL 16A

TENSÃO DE TRABALHO 230/400V

FABRICANTE STECK

324,80R$  

CAPACITOR FATOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

259,90R$  

TOTAL

64,90R$    



66  

gráfico foi obtido por meio do preço médio de revenda no mês de agosto de cada ano citado, 

tomando como referência o valor de revenda no mês de agosto do ano 2013 de R$ 2,421 (ANP, 

2018). 

 

Gráfico 6 - Preço do Diesel S10 no Estado da Bahia

 

Fonte: Adaptado de ANP, 2018. 

 

Para o reajuste nos preços dos componentes para manutenção básica do GMG, foi 

considerado o valor médio do gráfico 7, cerca de 6,35%, representado pela linha vermelha. Este 

gráfico mostra a variação acumulada no ano durante o Plano Real (%) de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2017, tendo 2015 e 2017 como os anos de maior e menor inflação, respectivamente 

(IBGE, 2018). 

 

Gráfico 7 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, dezembro 2012 - 

dezembro 2017

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2018. 

 

De 2014 até o presente ano, houveram diversos reajustes positivos das tarifas de energia 

elétrica, conforme o gráfico 8. A linha vermelha representa o valor de 12,69%, cujo valor é a 

média aritmética dos reajustes tarifários, sendo que no ano de 2015 houveram dois reajustes, 
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um de 5,36% em março e outro de 11,43% no mês seguinte, correspondendo a 17,40% no 

período (COELBA, 2018c). O valor considerado para reajustar a tarifa ao longo do tempo foi 

de 12,69%.  

 

Gráfico 8 – Histórico de reajuste anual tarifário 

 

Fonte: Adaptado de COELBA, 2018c. 

 

A Taxa Mínima de Atratividade utilizada foi a rentabilidade da caderneta de poupança 

no ano de 2017, acumulada em 6,99% (PORTAL BRASIL, 2017). 

 

4.4.2.1 Valor Presente Líquido 

 

A análise de viabilidade deste investimento, por meio deste indicador, é bastante 

simples, já que para distinguir se o investimento é bom ou ruim, basta que VPL seja maior ou 

igual a zero. O tempo de retorno do investimento é justamente quando a soma dos fluxos de 

caixa (FC) é igual a zero (BARROS; BORELLI; GEDRA, 2016). Neste estudo, o tempo de 

vida útil considerado para os equipamentos foi de 25 anos. 

O investimento inicial foi de R$ 136.442,73, porém no gráfico 9, aparece um saldo 

negativo de R$ 61.763,09 em vermelho no ano zero, isto deve-se ao fato de que, a partir do 

momento que o investimento é realizado, o mesmo gera lucro e abate parte do investimento 

inicial. 

Com a mudança da modalidade tarifária para horossazonal Verde associada ao uso de 

um gerador colocado em funcionamento suprindo todas as cargas no horário de ponta, a UNEB 

– Campus VIII deixará de pagar a COELBA por ano, uma quantia de R$ 74.679,64, cujo valor 

corresponde ao faturamento da energia no horário de ponta pela concessionária. 

Este valor correspondente ao faturamento no horário de ponta e foi calculado 

multiplicando por 12 o valor da fatura mensal atual na modalidade convencional baixa tensão 
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apresentada no quadro 7, correspondente a R$ 14.496,76, bem como a fatura mensal na 

modalidade horossazonal Verde associado ao uso de um GMG, expressa no quadro 8, 

equivalente a R$ 8.273,46. A seguir é demonstrado como esta diferença foi calculada. 

 

128.273,46 R$1214.496,76 R$faturas entre anual Diferença   

4.679,647 R$faturas entre anual Diferença   

 

Para manter o gerador funcionando durante as 771h ao longo do ano, de acordo com o 

quadro 12, o custo com o combustível, manutenção do GMG e equipamentos para correção do 

fator de potência foi de R$ 57.772,73. 

Como os componentes para a correção do fator de potência já estão incluídos no 

montante do investimento inicial, isto implica dizer que não haverá cobrança de energia reativa 

excedente pela concessionária. 

Portanto, o fluxo de caixa no ano zero é igual a diferença entre o investimento inicial e 

o valor que a UNEB – Campus VIII deixou de pagar a concessionária, sendo assim o fluxo de 

caixa no ano zero é de menos R$ 61.763,09. 

Os mesmos cálculos são repetidos considerando as influências do tempo sobre cada 

valor citado, ou seja, todos os valores são reajustados, chegando em um novo fluxo de caixa a 

cada ano. 

Estes fluxos de caixa no fim de cada ano são os valores futuros, que são corrigidos para 

valores presente e somados com fluxo de caixa acumulado do ano anterior, chegando após 25 

anos, a um montante de R$ 2.360.058,81 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, e cinquenta e 

oito reais e oitenta e um centavos).  
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Gráfico 8 – Valor Presente Líquido durante 25 anos 

 

Fonte: próprio autor 

 

O retorno financeiro é percebido no terceiro ano após o investimento, com fluxo de caixa 

positivo de R$ 13.407,46, ou seja, além de pagar todo o investimento realizado em 3 anos, gerou 

lucro. O quadro 14 demonstra de maneira detalhada tais fluxos de caixas. 

 

Quadro 14 - Fluxo de Caixa 

 

Fonte: próprio autor 

 

No quadro 14 a coluna FC anual como o próprio nome diz é o fundo de caixa anual, a 

coluna FC descontado representa o valor do FC anual corrigido pela TMA e a coluna FC 

acumulado é o valor presente líquido que é a soma do valor de FC acumulado com FC 

descontado do ano seguinte. Deste modo, foi determinado o tempo de retorno do investimento. 

Comparando os valores dos reajustes do combustível e da tarifa de energia elétrica e 

aplicando os tais reajustes um sobre o outro, no gráfico 10 nota-se que, se estes valores 

permanecerem aumentando nestas proporções, a energia elétrica ficará muito mais cara, 

ANO FC ANUAL FC DESCONTADO FC ACUMULADO

0 R$61.763,09 R$61.763,09 R$61.763,09

1 R$22.469,71 R$21.001,69 R$40.761,40

2 R$28.597,38 R$24.982,73 R$15.778,67

3 R$35.744,24 R$29.186,13 R$13.407,46
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favorecendo a cada ano o uso de um gerador a diesel. 

 

Gráfico 9 – Perfil do aumento dos preços da Tarifa de Energia X Diesel S10 

 

Fonte: Adaptado de (COELBA, 2018c; IBGE, 2018) 

 

4.4.3 Modalidade Horossazonal Azul com uso de GMG de 12,5kVA somente para o RAS em 

caso de falta de energia 
 

De acordo com o levantamento de cargas, a potência aparente do RAS é de 6,58kVA e 

o gerador que deverá suprir essa potência. 

A instalação deste equipamento não contribuirá para a redução do valor mensal da 

fatura, pois o mesmo somente irá operar em casos de falta de energia da concessionária.  

O limite de duração e frequência de interrupção no fornecimento de energia elétrica é 

estabelecido pela ANEEL, e a Subestação Mulungu de propriedade CHESF, localizada na 

cidade de Paulo Afonso é responsável pelo suprimento energético da UNEB - Campus VIII e 

teve como meta para os consumidores urbanos em 2017, os valores abaixo. 

 

Quadro 15 - Indicadores Individuais de Continuidade da Subestação Mulungu 

 

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2018) 

Analisando o quadro 15, pode-se perceber que qualquer unidade consumidora atendida 

pela Subestação Mulungu está sujeita ao limite de 20,77h no ano, 10,38h no trimestre e a 5,19h 
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em um mês de interrupção no fornecimento de energia elétrica, desde que a duração máxima 

das quase 13 interrupções não ultrapasse a 2,94h mensais, sem qualquer penalização para a 

concessionária. 

Apesar dos números serem pequenos, para o RAS o tempo sem energia é fator 

determinante para manutenção da vida dos peixes. Como exemplo, de acordo com a conta do 

mês de outubro de 2017, a UNEB - Campus VIII permaneceu 2,43h sem energia elétrica durante 

o mês de referência, em apenas uma única interrupção. Desta maneira, segundo informações da 

instituição, se o RAS estivesse em funcionamento nesta data, a grande maioria dos peixes 

haveriam morrido por falta de oxigênio na água, ocasionado pelo não funcionamento dos 

compressores que promovem a aeração dos tanques de criação. 

Considerando que o fator de potência da instalação seja corrigido com os mesmos 

equipamentos e preços citados no quadro 13, bem como os reajustes dos preços de óleo 

combustível, tarifas de energia, inflação e TMA, a seguir será apresentado o estudo de 

viabilidade econômica a partir do método de VPL. 

 

4.4.3.1 Análise de Viabilidade Econômica 

 

Neste estudo, assim como no anterior, estimou-se que o tempo de vida útil do banco de 

capacitores e do GMG seria de 25 anos, considerando a realização das manutenções básicas de 

acordo com a carga horária de uso do GMG ou a cada um ano, o que ocorrer primeiro. 

O tempo de operação anual do GMG utilizado neste estudo é igual ao limite de duração 

de interrupção anual para a instalação de acordo com Aneel (2018). 

Foi solicitado a Yanmar (2018), a qual é uma empresa comercializadora de produtos e 

serviços relacionados a grupos geradores de pequeno porte, a cotação de preço e as 

especificações técnicas de um GMG capaz de suprir as solicitações de energia do RAS.  

O quadro 16 apresenta as características básicas do GMG escolhido. 

 

Quadro 16 - Característica do GMG de fabricação YANMAR 

 

Fonte: Adaptado de (YANMAR, 2018) 

 

Este GMG é do tipo cabinado e poderá ser instalado e mantido a céu aberto, eliminando 

MODELO YBG10ME FABRICANTE YANMAR

OPERAÇÃO Manual/Automática TENSÃO 220/380 V

POTÊNCIA 12,5kVA FREQUÊNCIA 60 HZ

FATOR DE POTÊNCIA Unitário TIPO Cabinado
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os custos com a construção de um local específico para acondicionar o GMG, tanque de 

combustível e os equipamentos auxiliares. O consumo horário e o cronograma de manutenção 

básica que abrange a troca do óleo lubrificante e dos filtros foi informada pelo atendente 

comercial via e-mail e com base neste cronograma, o quadro 17 foi criado. 

 

Quadro 17 - Custos e cronograma de manutenção básica do GMG 12,5kVA operando no 

modo Prime 

 

Fonte: próprio autor 

 

O quadro 17 apresenta a quantidade de componentes que deveram ser usados na 

manutenção básica durante um ano de operação, considerando o funcionamento igual ao DIC 

anual de quase 21h. Este GMG, no modo Prime de operação, a plena carga de 11,3kVA 

consome cerca de 2,6L de óleo diesel S10 por hora, resultando num consumo anual de 54,6L 

de combustível. 

O aditivo para diesel deverá ser usado no tanque de combustível do GMG na proporção 

de um frasco a cada 150L óleo diesel, deste modo será utilizado apenas uma unidade.  

O óleo lubrificante usado é o 15W40 e deverá ser trocado, juntamente com o filtro de 

óleo combustível e óleo lubrificante a cada 250h de operação, bem como a cada 500h o filtro 

de ar também deverá ser substituído.  

Diante destas informações determinou-se o consumo anual de cada componente citado 

e com base em uma pesquisa de preço realizada no comércio local da cidade de Paulo Afonso, 

estipulou-se o custo anual com a manutenção do GMG que foi de R$ 186,00 e consumo anual 

de R$ 198,14 de óleo diesel S10. Conforme pesquisa de preço no comercio local, o custo de um 

litro de óleo Diesel S10 é de R$ 3,629. 

A cotação de preço enviada pela YANMAR foi no valor de R$ 30.860,00, este valor 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
TEMPO DE 

TROCA
SUBTOTAL

Tempo de Uso Anual [h] 21 - -

Consumo de Oléo Diesel a plena carga [L/h] 2,6 - -

Consumo Anual [L/ano] 54,6 - 198,143R$               

Aditivo para Diesel S10 1 - 8,000R$                   

Oléo Lubrificante [L] 5,5 250h 88,000R$                 

Filtro de Ar 1 500h 30,00R$                   

Filtro de Oléo Lubrificante 1 250h 30,00R$                   

Filtro de Oléo de Combustivel 1 250h 30,00R$                   

GMG de12,5 kVA e QTA 1 25 anos 30.860,00R$            

31.244,14R$            TOTAL
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contempla a aquisição do GMG e dos equipamentos auxiliares essenciais para a comutação 

automática da rede da COELBA para o gerador e vice-versa.  

O investimento inicial foi de R$ 31.568,94, porém no gráfico 11, no ano zero, aparece 

um saldo negativo de R$ 21.516,77 em vermelho. Isto ocorre devido a mudança da modalidade 

tarifária convencional de baixa tensão para modalidade horossazonal Azul, que no primeiro ano 

provoca uma redução de R$ 10.052,17 na conta de energia e abate parte do investimento inicial. 

Os mesmos cálculos são repetidos considerando as influências do tempo sobre cada 

valor citado, ou seja, todos os valores são reajustados, chegando em um novo fluxo de caixa a 

cada ano. 

Estes fluxos de caixa no fim de cada ano são os valores futuros, que foram corrigidos 

pela TMA para valores presente e somados com fluxo de caixa acumulado do ano anterior, 

chegando após 25 anos um a montante de R$ 496.569,15 (quatrocentos e noventa e seis mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais em quinze centavos).  

A seguir será apresentado o gráfico do valor presente líquido. 

 

Gráfico 10 - Valor Presente Líquido durante 25 anos 

 

Fonte: próprio autor 

 

O retorno financeiro é percebido no terceiro ano após o investimento e ainda 

acumulando um fluxo de caixa positivo de R$ 10.808,75, ou seja, além de pagar todo o 

investimento realizado, gerou lucro. Do mesmo modo, o quadro 18 demonstra de maneira 

detalhada os fluxos de caixa até o terceiro ano. 

No quadro 18 a coluna FC anual como o próprio nome diz é o fundo de caixa anual, a 
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coluna FC descontado representa o valor do FC anual corrigido pela TMA e a coluna FC 

acumulado é o valor presente líquido que é a soma do valor de FC acumulado com FC 

descontado do ano seguinte. Deste modo, determinou-se o tempo de retorno do investimento. 

 

Quadro 18 - Fluxo de Caixa 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

  

ANO FC ANUAL FC DESCONTADO FC ACUMULADO

0 R$21.516,77 R$21.516,77 R$21.516,77

1 R$10.915,59 R$10.202,44 R$11.314,33

2 R$12.322,79 R$10.765,22 R$549,12

3 R$13.909,97 R$11.357,87 R$10.808,75
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5  CONCLUSÃO 

 

Na concepção do gerenciamento de energia elétrica com foco na adequação das 

modalidades tarifárias, bem como na continuidade do fornecimento de energia elétrica, o 

presente trabalho tem como objetivo estudar e apresentar uma alternativa economicamente 

viável para a redução dos custos com a energia elétrica e manter a disponibilidade do 

suprimento em tempo integral, de acordo com às necessidades da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), Campus VIII. 

A UNEB – Campus VIII, local onde o estudo proposto foi realizado, apresentou ótimas 

condições para a adequação da modalidade tarifária associado ao uso e instalação de um GMG 

a diesel, devido ao perfil da curva de carga e hábitos de consumo, bem como pelo espaço físico 

amplo e logística facilitada, favorecendo a aquisição de todos os componentes para as 

manutenções programadas do gerador e o suprimento de combustível para a geração de energia. 

A pesquisa bibliográfica, referente ao tema abordado neste trabalho, permitiu conhecer 

a fundo o sistema tarifário brasileiro, desde os conceitos básicos até a aplicação das tarifas 

propriamente ditas. Esclareceu-se as dúvidas referentes ao faturamento de energia reativa 

excedente trazida na RN nº 414/2010 e suas alterações nas RN nº 547/2013 e a RN nº 714/2016, 

além do entendimento adquirido sobre a compensação da energia reativa por banco de 

capacitores fixo. 

Além disso, no desenvolvimento deste trabalho, foram encontradas diversas 

dificuldades, dentre elas o medidor de energia atual instalado na UNEB - Campus VIII é do 

tipo analógico, deste modo não é possível obter o histórico das medições anteriores junto a 

concessionária. Outro fator que dificultou a determinação do consumo e das demandas para a 

simulação do valor da fatura nas modalidades tarifárias, foi que o período em que o analisador 

de energia ficou instalado foi de apenas 21 dias e sem o funcionamento das cargas do RAS. 

Para contornar estes obstáculos foi calculado a demanda do RAS e a adicionou-se as demandas 

por posto tarifário fornecidas pelo analisador. Ainda devido à falta de histórico das medições, 

o consumo por posto tarifário foi determinado primeiramente para um dia e, a partir de cálculos 

e considerações, determinou-se o consumo mensal e anual. 

O valor simulado da fatura mensal na modalidade tarifária convencional de baixa tensão 

foi de R$ 14.496,76, este valor se apresentou maior que todos os outros valores reais do 

histórico das faturas pagas, devido ao fato de que tais faturas não contemplam o funcionamento 

do sistema de criação de peixes, pois segundo informações da instituição o mesmo está 

inoperante há mais de 12 meses, deste modo o valor simulado da fatura está condizente com as 
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solicitação de energia elétrica requeridas pela instalação. 

Para a realização da análise de viabilidade econômica, foi necessário estimar o consumo 

anual de energia elétrica que foi de 314.749,20 kWh/ano, sendo 276.279,60 kWh/ano no posto 

tarifário fora de ponta e 38.470,08 kWh/ano no posto ponta, bem como todos os custos 

envolvidos no processo de geração e manutenção de energia elétrica para os dois GMG’s a 

diesel S10. Estes valores de consumo e os de demanda contratada foram mantidos constantes 

até o fim de vida útil dos equipamentos, e além disso levou-se em consideração o aumento anual 

das tarifas, óleo diesel S10 e IPCA. Vale ressaltar que o medidor de energia elétrica é de 

responsabilidade da concessionária e os custos de aquisição e substituição serão da COELBA. 

O estudo de viabilidade foi desenvolvido para as duas alternativas propostas utilizando 

o indicador econômico valor presente líquido. O valor dos investimentos para a primeira e 

segunda alternativa foi de R$ 136.442,73 e de R$ 31.568,94, respectivamente.  

A primeira alternativa foi a adequação da modalidade tarifária para a horossazonal 

Verde associado ao uso de um GMG trifásico de 125 kVA no horário de ponta e em casos de 

faltas de energia por parte da concessionária e o tempo de retorno financeiro estimado foi de 3 

anos com um fluxo de caixa acumulado de R$ 13.407,46.  

A segunda alternativa foi a adequação da modalidade tarifária para a horossazonal Azul 

associado ao uso intempestivo de um GMG trifásico de 12,5 kVA para alimentação das cargas 

do RAS em casos de faltas elétricas por parte da concessionária e o tempo de retorno financeiro 

estimado foi de 3 anos com um fluxo de caixa acumulado de R$ 10.808,75.  

Diante destas informações, conclui-se que ambas as soluções são muito atraentes e 

viáveis do ponto de vista financeiro, bem como do gerenciamento de energia. No entanto, dentre 

elas, a primeira é a melhor alternativa, visto que além de garantir o fornecimento de energia 

elétrica para toda a instalação, no final da vida útil de 25 anos acumula um fluxo de caixa 

positivo de R$ 2.360.058,81 contra R$ 496.569,15 da segunda alternativa. Neste caso, o que 

define qual investimento deverá ser realizado é o capital disponível para tal, pois a melhor 

alternativa requer um capital de 4,2 vezes maior que o da segunda alternativa. 

Caso seja implantada pelo Poder Público Estadual, o valor economizado poderá ser 

redirecionado para ser aplicado em outros fins, tais como saúde, educação, lazer e segurança, 

beneficiando de um modo geral toda a população. 

De resto, tal implantação serviria como um incentivo para os demais Campi da 

Instituição, demonstrando a potencial possiblidade de redução das faturas de energia com a 

adequação da modalidade tarifária. 

Como trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de um projeto de eficiência 
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energética considerando a substituição de lâmpadas e luminárias atuais por outras de maior 

eficiência, manutenção de condicionadores de ar com funcionamento precário, bem como a 

busca por alternativas para o aproveitamento da iluminação e ventilação natural dos ambientes. 

Além disso, sugere-se um novo estudo dos valores de demanda contratada, quando houver a 

possibilidade de analisar o histórico das medições realizadas durante um período mínimo de 

um ano, verificando a possibilidade de reduzir ou aumentar tais valores, afim de evitar a 

cobrança de multas por ultrapassagem de demanda, bem como o superfaturamento. 
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