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Relatório da Comissão Interna para a Sustentabilidade Ambiental - CISA 

Subgrupo da Gestão da Energia Elétrica 

Período: Jan a Jun.2022 

Autor: Armando Hirohumi Tanimoto (CISA/campus Salvador) 
 

INTRODUÇÃO 

Esse Relatório visou registrar e divulgar os resultados alcançados da Gestão da Energia Elétrica no campus 
Salvador, assim como os parâmetros de acompanhamento do contrato com a COELBA. Atende, também, como 
documento formal que evidencia as ações da Comissão Interna para a Sustentabilidade Ambiental, do campus 
Salvador, subgrupo da Energia, atendendo ao Decreto 7.746 / 2012 e a sua Instrução Normativa No 10/2012, 
demandada em avaliações de cursos e estabelecimentos provedores de cursos de graduação superior. 

Continuamos em atividades acadêmicas semi-presenciais, com redução de todos os parâmetros de controle, 
monitorados no período anterior à pandemia.  

 

GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

Os valores estimados de geração mensal no sistema solar podem ser vistos na Figura 01, com o acumulado 
de aproximadamente 82 mil kWh, proporcionando uma economia de R$ 44 mil. Em 05 de maio os painéis 
localizados no telhado do bloco F foram desligados para avaliar a necessidade de manutenção nas canaletas 
de água de chuva daquele bloco. Após o diagnóstico, no dia 01 de junho houve o desligamento de todos os 
inversores tanto do bloco F quanto do bloco I para manutenção das canaletas, que serão cobertas com uma 
manta impermeável. O retorno do sistema FV se dará após a conclusão desta manutenção, cuja compra da 
manta se encontra pendente. Foi estimado uma não produção de 17 mil kWh/mês, equivalente a R$ 7.700,00 
mensais. O sistema de geração do carport continua operando normalmente.  

   Figura 01 – Geração de energia solar FV e economia em 2022 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Continuamos com a pendencia de registro do sistema de geração do campus Salvador perante à COEBA, 
devido a atualização documental não ter sido feita quando da mudança do transformado desta subestação. 
Com a ampliação do sistema, cuja placas estão instaladas, mas não foram conectadas aos inversores ainda, 
esse cadastramento e a posterior devolução da energia excedente, injetada no sistema de distribuição da 
COELBA, se tornará imprescindível para que o excedente injetado na rede da COELBA seja contabilizado e 
descontado do consumo do campus, tornando assim o retorno financeiro (payback) conforme o projeto desta 
ampliação.      

 

DETALHAMENTO DO CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA COELBA 

A Figura 02 mostra a queda no consumo da energia adquirida da COELBA, com uma redução de 28,5 % em 
junho quando comparando com o mês anterior. Apesar das medidas administrativas adotadas no início de 
junho, atribui-se que 27% dessa redução foi devido aos sete dias de feriados ocorridos nesse mês, o que torna 
a redução de 1,5% muito pequena para a redução pretendida com as medidas determinadas pelas diretorias, 
porém novas ações e com a implementação de outras já planejadas, espera-se uma redução mais acentuada 
no consumo mensal.   

Para o primeiro semestre de 2022, nota-se uma redução bastante acentuada quando comparada ao período 
pré-pandemia (2021), porém como as atividades acadêmicas não retornaram 100% presenciais não é possível 
fazer qualquer tipo de comparação, nem com o ano de 2021, quando as atividades foram 100% online. 

 
Figura 02 – Acompanhamento do consumo (COELBA) realizado antes 

(2019), durante (2021) e depois (2022) em kWh/mês 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

A Figura 03, mostra a energia consumida no período da ponta (18:00 às 21:00) que representou em média 15 
% do total nesse período, porém, em virtude da tarifa de consumo nesse período ser mais de sete vezes maior 
do que no período fora da ponta (base jun.2022), ao contabilizar os valores pagos considerando somente as 
diferenças tarifárias de consumo, essa energia consumida no período da ponta passa a representar 56 % 
(Figura 04).    
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Figura 03 – Consumo da energia em hora de ponta e fora da ponta (kWh/mês)  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 04 – Custo da energia (consumo)  em hora de ponta e fora da ponta 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Numa análise geral (figura 05), considerando os parâmetros contratuais (custo da demanda contratada e suas 
multas; e custo da energia consumida), nos dois primeiros meses, o custo da demanda contratada teve uma 
maior representatividade (beirando os 40%) devido ao baixo consumo da energia, lembrando que a demanda 
contratada de 450 kW é fixa (em torno de R$ 22,5 mil tendo como base o mês de junho), e tende a impactar 
menos percentualmente na conta total, à medida que as parcelas de consumo (ponta e fora da ponta) 
aumentam, com o retorno às atividades presenciais. Isso pode ser notado novamente no mês de junho, 
quando houve uma redução de 28,5% no consumo devido aos 7 dias feriados.  
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Figura 05 – Distribuição das variáveis no custo total da energia elétrica (%) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se o aumento da conta a partir de março, com o retorno presencial (parcial) das atividades acadêmicas. 
Em 17 de abril, houve o fim da cobrança da bandeira tarifária escassez hídrica, que encarecia em torno de R$ 
20 para cada 100 kWh consumidos (já incluso os impostos), porém não se notou uma redução no valor pago 
devido ao reajuste anual que ocorreu em maio, em torno de 20 %. Relembrando que a redução no valor pago 
no mês de junho foi devido aos 7 dias feriados ocorridos nesse mês. 

 

Figura 06 – Custo da energia elétrica distribuída por variáveis (R$/mes) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O acompanhamento das interrupções no fornecimento da energia elétrica, feito pelas informações 
disponibilizadas na conta da COELBA, figura 07, mostra que de janeiro a abril não houve falhas no 
fornecimento da energia (interrupção). A estatística mostra até o mês de abril, devido ao atraso de dois meses 
na informação por parte da concessionária. 
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Figura 07 – Acompanhamento da Duração e Frequência de Interrupção ao 

Consumidor (DIC e FIC), no fornecimento da energia elétrica 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em 2022 como não houve ultrapassagem da demanda contratada, não foi necessária uma análise da memória 
de massa, porém com o retorno às aulas presenciais 100%, será feito um acompanhamento para avaliar o 
potencial de multas nesse segundo semestre.  

 

A geração da energia solar FV oscilou entre 37 e 3% da demanda mensal total (Figura 08), tendo como 
referência que antes da pandemia era de 15%. Esse valor leva em consideração a variação de consumo devido 
ao período da pandemia e o não retorno 100% às atividades presenciais, o inversor de 10 kWp que foi 
diagnosticado pela SOLEN como não mais operacional (ver ocorrência de incêndio na stringbox desse 
equipamento ocorrido em outubro de 2020), e mais recentemente – a partir de maio, a manutenção no 
telhado do bloco F devido às infiltrações causadas pelas fortes chuvas. 

 

Figura 08 – Consumo total da energia elétrica (COELBA + sistema solar) 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A figura 09 mostra a estatística de consumo total (geração própria e adquirida junto à COELBA), com suas 
variações de geração dependentes não só das variações climáticas dos meses do ano, como das ocorrências 
já citadas que diminuíram a capacidade de geração. 

 
Figura 09 – Consumo total da energia elétrica (COELBA + sistema solar) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O preço médio do kWh consumido em 2022 (figura 10) permaneceu estável, mesmo com a extinção da 
bandeira tarifária escassez hídrica, que foi substituída pelo reajuste anual, ambos ocorrendo nomes de abril.  

 

Figura 10 – Preço médio da energia elétrica (R$/kWh) e bandeiras tarifárias 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

  

 (10.000)

 10.000

 30.000

 50.000

 70.000

 90.000

 110.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

COELBA Geração estimada Energia Solar FV

R$ 1,21 R$ 1,23 
R$ 1,15 R$ 1,11 R$ 1,14 

R$ 1,19 

 R$ -

 R$ 0,20

 R$ 0,40

 R$ 0,60

 R$ 0,80

 R$ 1,00

 R$ 1,20

 R$ 1,40

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



8 / 14 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO COELBA 

O prof. Armando Tanimoto foi nomeado fiscal do contrato COELBA através da portaria 1331/2021 e pelo fato 
de ser o responsável pelo Plano de Gestão da Energia Elétrica do campus Salvador, manterá o 
acompanhamento dos parâmetros operacionais e de fiscalização do contrato, nesse relatório também, além 
dos relatórios mensais emitidos e disponibilizados no processo SEI 23279.0032362020-95.  

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  

Este programa teve o propósito de incentivar os consumidores a reduzirem o seu consumo de energia em 
meio a atual escassez hídrica vivenciada no país em 2021. Conforme descrito no relatório daquele ano, 
continuamos sem resposta da COLEBA quanto ao direito de ressarcimento ou não de um crédito de R$ 
12.645,50 referente ao bônus de redução de 25.291 kWh acumulados no último quadrimestre. O IFBA, campus  
Salvador, apesar de ter geração própria de energia fotovoltaica – o que impediria a sua participação nesse 
programa, não está oficialmente cadastrado junto à ANEEL – o que permitiria a sua participação.  

 

MANUTENÇÃO NAS CANALETAS NO TELHADO DO PAVILHÃO F (Física) 

Em virtude de fortes chuvas, algumas salas do pavilhão F sofreram infiltrações e no dia 05 de maio alguns 
painéis foram deslocados (figuras 11 e 12) para que as canaletas ficassem totalmente descobertas e assim 
realizar o diagnóstico e a melhor opção para resolver esse problema. Preventivamente, foram desligados os 
inversores conectados aos painéis desse pavilhão, porém com o tempo chuvoso a manutenção foi adiada, 
aguardando condições climatológicas mais adequadas. Na dúvida de quais strings estavam ligados a quais 
inversores, em 01 de junho, todos os inversores dos pavilhões F e I foram desligados. 

Informado pela DEMAG que a solução adotada foi o revestimento com manta impermeabilizante em todo o 
percurso da canaleta, sem previsão de chegada desse material.  Para registro, no dia 04 de maio, antes do 
início da manutenção, foi registrado um painel com vidro trincado. Atualmente está em planejamento a troca 
deste painel por um outro sobressalente, de mesma potencia. 

Figura 11 – Manutenção das canaletas no telhado do bloco F. 

  

Fonte: Autoria própria 
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Desde a sua entrada em operação, a usina FV não dispõe de contrato de manutenção, e os serviços de 
intervenção para solucionar as infiltrações geradas pela instalação das placas que danificaram as telhas são 
realizadas por profissionais do campus. A contratação passou a ser tratada pela PRODIN em comissão anterior 
e retomou em 26 de julho por meio do processo SEI 23278.006248/2022-43, ao qual o campus Salvador já 
manifestou interesse em participar do processo licitatório de contratação de empresa para prestação de 
serviço especializado no ramo de Engenharia, para manutenção preventiva, preditiva e corretiva das usinas 
fotovoltaicas utilizados pelo IFBA na Reitoria e seus campi.   

 

DETERIORAÇÃO DE PAINEIS (TRILHA DE CARACÓIS) 

Em inspeção visual nos painéis do bloco F, foi constatado o surgimento de “trilhas de caracóis” (snail trails). 
Esse processo de degradação caracteriza-se pela reação de substancias presentes no EVA (encapsulante usado 
para fixar as células de silício) com a prata utilizada nas grades metálicas na superfície das células FV e na 
presença de vapor d’água que penetra no interior dos painéis pela parte de trás (back sheet). Essa condição 
está potencializada pela alta temperatura de trabalho e penetração de luz ultravioleta, característica da região 
nordeste. Alguns artigos como CHATTOPADHYAY, 2016; DOLARA, 2014; DOLARA 2016; HONG, 2016; 
SIMBOLLOTI, 2013; JING, 2017; KIM, 2013; LIU, 2015; apud MATOS FILHO, 2020; suspeita-se que essa 
degradação cause perda de produtividade, porém alguns autores, numa rápida leitura desses artigos, 
consideram ainda esta suspeita equivocada. Cita-se um projeto em andamento aprovado pelo edital 18/2021 
DPGI/DIREC que busca estudar os parâmetros operacionais e de manutenção para melhor entendimento, e 
assim traçar um plano de manutenção e operação (O&M) das usinas FV instaladas no IFBA. Sugere-se a 
inclusão dessa degradação para estudos. 

Figura 12 – Painel com trilha do caracol (snail trail) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE ENERGIA: PAINÉIS FV ANTIGOS E AEROGERADORES  

No dia 09 de junho foi doado ao campus Camaçari, 15 painéis de 250 Wp que estavam como sobressalentes 
ao sistema de geração atual. Tal atitude foi consolidado após reunião da CISA onde se discutiu o melhor uso 
desses equipamentos que estavam sem uso desde janeiro de 2017, tendo o campus de Camaçari solicitado a 
doação através do seu atual diretor, prof. Eduardo Oliveira Teles. Nessa mesma reunião foi aprovada doação 
também dos dois aerogeradores instalados no campus Salvador, uma vez que os mesmos se encontram sem 
geração e necessitando de manutenção e acompanhamento. Foi formalizado a solicitação de doação para o 
campus de Lauro de Freitas pelo seu atual diretor, prof. Raimar Santos, e o processo se encontra aguardando 
o registro da usina perante à COELBA, para então das prosseguimento à doação destes equipamentos.  
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MANUTENÇÃO NO CARPORT  

 Os inversores 4FZ2624042 e 4FZ2624007 continuam registrando as menores gerações, demonstrando que 
apesar da melhora, devido à manutenção realizada em 2021 nesses sistemas (troca de DPS e outros que 
estavam danificados), merecem maior atenção para retornarem à geração prevista em projeto.  

O inversor de 6 kWp 4FZ032 tem registrado baixa isolação, demandando desligamento automático frequente 
e consequentemente baixa geração, conforme pode ser visto na figura 13. A partir de junho, houve piora desta 
condição, registrando geração praticamente nula no mês seguinte (julho). 

 

Figura 13 – Geração de energia elétrica solar FV em 2022 

 

Fonte: Autoria própria 

 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO  

Em 2021 foi iniciada a ampliação da geração de energia solar FV, com a instalação de aproximadamente 500 
painéis de 525 Wp, no total de 262 kWp. A maioria dos painéis foi instalada, como pode ser visto na figura 14, 
nos telhados dos pavilhões “K” (biblioteca) e no bloco “O”. Uma minoria está espalhada em outros blocos 
como o “I” (Química) e anexos ao bloco “O”. Pendente o envio do projeto desse novo sistema por parte da 
PRODIN / GS (empresa contratada pelo fornecimento dos equipamentos e instalação), para iniciar uma 
discussão sobre a eficiência da geração, uma vez que foi notado sombreamento (figuras 15 a e b) em períodos 
longos no decorrer do dia.  
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Figura 14 – Visão do telhado do bloco K (biblioteca) 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figuras 15 “a” e “b” – Visão do telhado do anexo do bloco “O” 

 

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

 

O processo de lançamento dos cabos interligando os painéis aos inversores foi interrompido devido a fiação 
ter sido danificada durante a passagem dos mesmos pelos dutos metálicos (figura 16) 
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Figura 16 “a” e “b” – Cabos danificados durante sua passagem pelos dutos metálicos 

  

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria 

Em 21 de março foi informado à DEMAG, que prontamente comunicou à PRODIN, e esta, à empresa 
contratada. Houve uma tentativa de agendamento de reunião feita pela PROAP (27.maio), porém passados 2 
meses, não houve a confirmação deste encontro.  
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CONCLUSÕES 

A geração de energia solar FV no campus SSA completou em junho do corrente ano, cinco anos e 6 meses de 
funcionamento. Apesar da vida útil dos painéis ser de 25 anos, os equipamentos acessórios tem uma vida útil 
menor. Portanto há necessidade de um procedimento de operação, e manutenção preventiva, para evitar 
incidentes como os já ocorridos (princípio de incêndio numa string box, curto circuito em um painel e dois 
outros tiveram seus vidros danificados) conforme descritos no relatório de 2021. 

Salienta-se que a emissão de relatórios da gestão da energia elétrica é raro em instituições acadêmicas, mas 
de importância ímpar para seus devidos registros de ocorrências e também devido à rotatividade de 
profissionais ou docentes que realizam essa atividade de gestão. Que outros itens também sejam elaborados 
para registro futuro, como a gestão da água, resíduos entre outros, conforme preconiza o Decreto 7746 / 2012 
e sua Instrução Normativa No 10 / 2012, instrumentos legais atendidos por este relatório. 

As principais sugestões, já registradas no relatório anual de 2021, serão citadas novamente, algumas com 
atualização da situação (jul.2022):  

- Aquisição e instalação de um inversor de 10 kWp, afetado pelo incêndio da caixa de disjuntor localizado 
abaixo desse equipamento, em outubro de 2020. Este equipamento foi periciado pela SOLEN (SP) e 
considerado não mais operacional. Providencias precisam ser tomadas para a aquisição de um novo.  
Ação: DEMAG ficou de verificar algum pregão em aberto. Prazo: Sem previsão.  

- Manutenção no sistema de internet que proporciona o envio dos dados de geração online para a plataforma 
da Growatt (só está funcionando o sistema do carport). Já foi especificado um equipamento da Growat (Shine 
box) idêntico ao existente os inversores do carport. Pendente a compra por um projeto do edital 18/2021 e 
operacionalizar o seu funcionamento.  
Ação: Armando / GGTI / Leonardo Vasconcelos. Previsão: Set.2022  

- Negociação com a COELBA para liberar o sinal do medidor para nosso acompanhamento on line do consumo 
e demanda da energia adquirida daquela concessionária; Sr. Cláudio / COELBA se comprometeu a atender a 
esse pedido, uma vez que num passado recente já havia sido negado. Sugere-se um projeto específico de 
acompanhamento das demandas on line por parte do IFBA.  
Ação: Pendente discussão na CISA, para a identificação de um profissional para elaborar e acompanhar um 
projeto que atenda essa demanda. Prazo: Set.2022 

- Conclusão do processo de cadastramento do sistema de geração distribuído do campus junto à COELBA (falta 
cadastrar documentos do transformador que foi trocado sem o conhecimento da concessionária). Salienta-se 
o prazo final em que caducará a isenção da taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD): 06 de janeiro de 
2023. Caso o sistema de geração não tiver sido homologado até essa data, haverá cobrança iniciando com 15% 
em 2024 até 90% em 2029 da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, referente à energia cedida à 
COELBA e posteriormente consumida no período da noite (Lei 14.300/2022 – Marco legal da geração de 
energia elétrica). 
Ação: DEMAG. Prazo: Sem previsão. 

- Programa voluntário de redução do consumo, campus SSA: Formalizado o questionamento do motivo do 
IFBA não ter direito a participar do programa de redução voluntária, via SEI, e enviado ofício ( ) à COELBA 
solicitando parecer.  
Ação: Rever e solicitar parecer junto a COELBA. Prazo: Sem previsão. 

- Contratação de serviços de manutenção das usinas FV. A comissão criada pela reitoria em 2021 para estudar 
o assunto de forma institucional elaborou relatório, e somente agora em 26.jul, houve a decisão de 
continuidade. A DAP, do campus SSA, já manifestou interesse em participar do processo licitatório de 
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contratação de empresa para prestação de serviço especializado no ramo de Engenharia, para manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva das usinas fotovoltaicas utilizados pelo IFBA na Reitoria e seus campi. 
Ação: DAP. Prazo: Sem previsão. 

- Repensar uma estrutura administrativa – quer seja dentro da CISA ou da DEMAG, que acompanhe, planeje e 
execute manutenções adequadas para o bom funcionamento e produtividade de seus equipamentos já 
instalados (165 kWp) e os a serem incorporados (265 kWp). 
Ação: Diretoria Geral. Sem previsão. 

 

Outras recomendações surgidas no decorrer de 2022 
 
- Concluir o processo de doação dos dois aero geradores ao campus de Lauro de Freitas. 
Ação: DAP / DG (aguardam conclusão do processo de cadastramento do campus Salvador perante à COELBA, 
como Geração Distribuída – GD). Prazo: Sem previsão; 

- Concluir a manutenção das canaletas de água de chuva, do telhado do bloco F (Física) com a aquisição de 
manta impermeabilizante. Como todos os inversores (125 kWp) estão desligados desde o dia 01 de junho, o 
campus deixa de produzir energia solar equivalente a 6.200 R$/mês. Para minimizar essas perdas sugere-se o 
religamento dos inversores que estão ligados aos painéis do bloco I (química), minimizando as perdas para 
3.700 R$/mês. Ação: DEMAG. Prazo: Sem previsão. 

- Incluir a degradação em painéis FV conhecida como “Trilhas de caracóis” (snail trails) nos estudos do projeto 
aprovado pelo edital 18/2021 cujo título “Melhorias no Plano de Gestão da Energia Elétrica do campus 
Salvador, através da manutenção preventiva nas usinas solares FV” prevê sugestões que servirão a todos os 
campi que possuírem usinas FV. Ação: Armando. Prazo: Set.2022; 

- Realizar manutenção corretiva no inversor de 6k “4FZ032”, localizado no carport, que devido registrar baixa 
isolação tem gerado baixíssima quantidade de energia elétrica. Ação: DEMAG e Armando. Prazo: Set.2022 

- Promover reunião entre DEMAG e PRODIN para atualizar informações sobre a ampliação do sistema de 
geração FV, cuja instalação foi suspensa, assim como solicitar o projeto com dados técnicos para melhor 
compreensão deste sistema, substituir os cabos danificados e rediscutir locais dos painéis com alto índice de 
sombreamento. Ação: DAP / DEMAG. Prazo: Sem previsão.  

 

Espera-se que essas sugestões possam servir de fonte para o desenvolvimento de projetos de extensão ou de 
iniciação científica, e que recursos (humanos e financeiros) possam ser disponibilizados para a sua execução, 
quer seja por contratação de mão de obra externa, quer seja por docentes e discentes da nossa comunidade. 
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Cópia deste relatório encontra-se disponível para a comunidade em 
https://portal.ifba.edu.br/salvador/gabinete/sustentabilidade/Relatorios 


