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RESUMO

Atualmente, no Brasil, a principal fonte de energia elétrica é a proveniente da
energia gerada pelas hidrelétricas, por ser uma fonte renovável e também pela
existência de um grande número de rios que comportam a construção de barragens.
Em relação ao Estado de Minas Gerais, cerca de 53% da energia elétrica que o
abastece provém de fontes renováveis de energia; vindo o restante de fontes não
renováveis. Mesmo sendo um grande produtor de energia elétrica, o Estado ainda
depende da importação de matéria prima para gerar a energia necessária para seu
abastecimento. Embora o Brasil se encontre posicionado na região denominada
Sunbelt, extremamente favorável à utilização da energia solar, o setor solar
fotovoltaico ainda não exerce papel representativo na matriz de energia do País e do
Estado, devido ao seu alto custo de geração. Em vista desse cenário, esta
dissertação tem como objetivo identificar os facilitadores e os dificultadores
tecnológicos que impactam na utilização da energia solar como alternativa inovadora
de energia elétrica. Mediante a revisão bibliográfica das experiências realizadas por
países desenvolvidos e também por meio do PDCA de inovação, foi possível obter
como resultado a comprovação de que existem vários dificultadores tecnológicos,
dentre eles a falta de indústrias nacionais direcionadas à fabricação de
componentes/equipamentos utilizados na produção de sistemas de geração de
energia fotovoltaica no Brasil. Os dificultadores tecnológicos, somados aos
dificultadores políticos e econômicos, colocam o Brasil, e o Estado de Minas Gerais,
em desvantagem frente aos países desenvolvidos, mesma havendo vários fatores
climáticos e geográficos a seu favor.

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica. Facilitadores e Dificultadores Tecnológicos,
PDCA de Inovação. Matriz Energética. Minas Gerais.

ABSTRACT

Currently in Brazil, the main electrical source is generated by hydroelectric plants,
brought about by the large number of rivers that has good conditions to the
construction of dams and also because it is a renewable source. Regarding the state
of Minas Gerais, about 53 % of the electricity comes from renewable energy sources,
the rest coming from non-renewable sources. The State of Minas Gerais, despite
being a major producer of electricity, still depends to import raw materials to generate
the energy needed for its supply. Although Brazil it is positioned in the region called
Sunbelt, extremely favorable to the use of solar energy, the solar photovoltaic
industry still does not have a representative role in the energy matrix of the country
and the state, due to its high cost of generation. Faced with this scenario, this thesis
aims to identify facilitators and technological hindering that impact the use of this
alternative energy. By the literature review of the experiments undertaken by the
developed countries and also through the PDCA innovation was possible to obtain as
a result the proof that there are several technological hinders, including the lack of
national industries aimed at the production of components / equipment used in
production of photovoltaic systems in Brazil. The technological hinders, summed to
the political and economic hinders, place Brazil and the state of Minas Gerais in
disadvantage compared to developed countries, even with several climatic and
geographic factors in its favor.

Keywords: Solar Energy. Facilitators and hinders technologies. Energy matrix.
PDCA of innovation. State of Minas Gerais.
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1 INTRODUÇÃO

Em 1839, o físico francês Edmond Becquerel percebeu que a incidência da
luz em eletrodos de uma célula eletrolítica gerava corrente e tensão, fenômeno
denominado por ele de ‘efeito fotovoltaico’. Esse efeito foi gerado por uma célula
elétrica fotovoltaica, que fez a conversão da luz solar em corrente elétrica. A célula
fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão. A partir da
descoberta dessa célula, iniciou-se a busca por tecnologias para a captação da
energia solar para a produção de energia elétrica (BECQUEREL, 1839).
Para Von Hippel (1988), o processo de criação e inovação de uma nova
tecnologia começa a partir da percepção de que um avanço na instrumentação é
exigido, ou seja, quando se passa a ter a necessidade de conhecer um novo dado
ou de obter maior precisão sobre aquilo que está sendo estudado. Depois dessa
percepção, passa-se à invenção do instrumento e, em seguida, para a construção
do protótipo. Se o protótipo for válido, ele é aplicado. A partir desse momento, é
preciso difundir as informações sobre o valor da invenção e investigar como o
protótipo poderá ser replicado.
A inovação aliada à energia elétrica está diretamente ligada ao bem-estar e à
necessidade das pessoas. Quando isso ocorre, ela acaba por criar produtos e
serviços mais sólidos (BUSTANI, 2013). Isso permite que a forma atual de
gerenciamento de uma nova tecnologia ou serviço seja alterada de acordo com a
entrada contínua de inovações, principalmente as inovações voltadas às
oportunidades em alta tecnologia (WINTER, 1984).
As transformações ocorridas no mundo nas últimas décadas têm imposto
constantes e cada vez mais complexos desafios às empresas e organizações.
Atualmente, a maioria dos países é dependente de energias não renováveis ou
possuem uma matriz energética deficiente. Eles não são capazes de se
autossustentarem energeticamente; em decorrência disso, o custo da energia
elétrica se torna elevado e cria-se uma dependência energética que compromete a
autonomia desses países.
Em busca de novas fontes de energia para sanar esse déficit energético, os
países mais desenvolvidos, como Alemanha, Espanha e Estados Unidos, saíram na
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frente e já contam com grande parte de energias renováveis em sua matriz
energética.
A Alemanha, por exemplo, almeja atingir 35% de sua produção de energia em
2020 com fontes renováveis. Já a Espanha pretende atender 92% de sua
necessidade

de

energia

com

fontes

renováveis

utilizando

programas

governamentais que exigem, por exemplo, que a partir de 2006 toda nova
construção civil contribua com a rede, com um mínimo de energia elétrica por meio
da energia fotovoltaica de acordo com decreto real do The Spanish Technical
Building Code (2006).
De acordo com a European Photovoltaic Industry Association (EPIA, 2012),
na última década, a tecnologia fotovoltaica mostrou potencial para se tornar a maior
fonte geradora de energia renovável do mundo devido ao robusto e contínuo
crescimento da utilização dessa fonte energética, mesmo em tempos de crise
financeira e econômica.
A ampliação do conhecimento e do entendimento sobre os recursos limitados
da natureza, como os hidrocarbonetos, e também sobre o seu impacto no meio
ambiente tem criado um consenso mundial sobre a necessidade urgente do uso de
energias renováveis. E seu uso – por meio do sol, do vento ou da água – está cada
vez mais comum, devido à conscientização dos países sobre a necessidade de
substituição das fontes não renováveis, como carvão e o petróleo, como
complemento de energia elétrica.
O sol, a princípio fonte inesgotável de luz e energia, é uma grande fonte que
muitos países desenvolvidos já vêm utilizando para a produção de energia elétrica e
ampliação de sua matriz energética. Além disso, de acordo com Galdino et al.
(2000), deve-se ainda considerar o caráter estratégico da utilização de fontes
alternativas de energia, em razão de que grande parcela das reservas mundiais de
petróleo está localizada em regiões de conflitos políticos e étnicos, de difícil solução
em curto prazo.
Atualmente, no Brasil, a principal fonte de energia elétrica é a proveniente da
energia gerada pelas hidrelétricas, por ser uma fonte renovável e também pela
exsitência de um grande número de rios que comportam a construção de barragens.
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Segundo o Ministério de Minas e Energia (EPE, 2012), em 2012, o Brasil
contou com mais de 84% de fontes renováveis de energia (76,9% de hidráulica e
7,7% de biomassa e eólica).
De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar, elaborado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2006), na geração de energia elétrica no
Brasil, a energia fotovoltaica tem participação incipiente; apenas a energia solar
térmica para aquecimento de água tem despertado interesse no mercado nacional.
De acordo com a ANEEL (2008), existem poucos projetos nacionais de geração
fotovoltaica de energia elétrica. Já para Abdala (2012), o setor solar ainda não
exerce um papel representativo na matriz de energia do país devido ao seu alto
custo de geração, que é cerca de três a quatro vezes maior que o de outras fontes, o
que impede que ele seja competitivo no mercado.
Contudo, caso haja a necessidade de se utilizar a energia solar fotovoltaica,
um método gerencial poderá ser aplicado para ajudar na implementação. O PDCA
da inovação é um dos métodos utilizados para a introdução de um novo produto ou
processo, de acordo com Oliveira (2000). O PDCA é constituído pelas etapas
descritas como P (Plan – Planejar), D (Do – Fazer), C (Check – Checar) e A (Act –
Atuar). Neste sentido, este método pode contribuir no gerenciamento da introdução
de novas tecnologias de energia renovável como alternativa a ser utilizada na matriz
energética brasileira.

1.1 Problema da pesquisa

Embora países como Alemanha, Estados Unidos e até mesmo a China
contenham grande parte de seus territórios fora da região chamada Sunbelt (da
latitude 35ºN a 35ºS, ao redor da linha do equador - área onde há maior incidência
de radiação solar e que também concentra 75% da população mundial), eles
possuem uma grande produção de energia elétrica gerada a partir da energia solar
(EPIA, 2012).
De acordo com CEMIG (2012a) as regiões desérticas do mundo são as mais
bem dotadas de radiação solar. A cidade de Dongola, localizada no Deserto Arábico,
no Sudão, e a região de Dagget, no Deserto de Mojave, Califórnia, Estados Unidos,
são exemplos de localidades excepcionalmente bem servidas de radiação solar.
17

O Brasil está situado dentro da região Sunbelt e recebe uma média de
insolação de 5,5 kWh/m²/dia, praticamente igual à máxima medida no continente
europeu, encontrando-se posicionado em uma região globalmente favorável à
utilização da energia solar fotovoltaica. Embora os países desenvolvidos não
estejam tão bem localizados, mesmo assim realizam grandes investimentos, tanto
por parte do governo como da iniciativa privada, nessa fonte de energia renovável.
Exemplificando, em termos de capacidade mundial instalada, a Europa lidera a
produção de energia elétrica por meio da energia solar, desde 2011, com mais de 51
GW instalados. Isso representa cerca de 75% da energia fotovoltaica total do mundo
em capacidade acumulada. Em seguida no ranking estão o Japão (5 GW) e EUA
(4,4 GW), seguidos pela China (3,1 GW).
Várias regiões localizadas dentro do Sunbelt, como a África, o Oriente Médio,
o Sudeste Asiático e a América Latina, estão iniciando seu desenvolvimento de
geração de energia elétrica por meio da energia solar (EPIA, 2012).
Com o objetivo de remover os entraves que desestimulam a disseminação da
energia solar fotovoltaica no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
por meio da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, estabeleceu as
condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos
sistemas de distribuição de energia elétrica e também um sistema de compensação
de energia elétrica gerada por energia solar.
Para que ações adicionais possam ser definidas pela ANEEL, é necessário
associar

os

documentos

disponibilizados

pela

agência

e

também

pelas

concessionárias de energia e com isso conhecer os fatores que contribuiriam ou
entravariam o uso dessa energia no Brasil.
Estrategicamente, o Brasil possui uma série de características naturais
favoráveis, tais como altos níveis de insolação e grandes reservas de quartzo de boa
qualidade, que podem significar importante vantagem competitiva para a produção
de silício com alto grau de pureza, células e módulos solares – produtos usados na
produção de equipamentos (de alto valor agregado) –, que irão gerar energia elétrica
por meio da solar (CEMIG, 2012b).
Estes

fatores

podem

potencializar

a

atração

de

investidores

e

o

desenvolvimento de um mercado interno neste segmento, permitindo que se
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vislumbre um papel importante dessa energia na matriz elétrica do Brasil e um
grande desenvolvimento tecnológico neste setor.
O Brasil possui um potencial imensurável para o aproveitamento de energia
solar devido aos altos índices de radiação solar que incide sobre seu território, como
relatado pelo Instituto de Cidadania e Sustentabilidade (VITAE CIVILIS, 2011). Deste
modo, o país tem muito a ganhar ao ampliar a diversidade da matriz energética
nacional por meio da utilização da energia fotovoltaica.
Esse potencial pode reduzir os impactos das crises energéticas, criar
mecanismos de produção descentralizada de energia para suprimento doméstico e
industrial, reduzir as emissões de dióxido de carbono e, por fim, colaborar na
transição para uma economia verde e inclusiva. Contudo, faz-se necessária a
investigação sobre os fatores que têm levado o Brasil a não utilizar a energia solar
fotovoltaica.

Com base neste cenário, a pergunta da pesquisa é:


Quais são os facilitadores e os dificultadores tecnológicos que mais
impactam na ampla implementação e na utilização de energia solar
como alternativa inovadora de energia elétrica em Minas Gerais?

1.2 Objetivos

Estabelece-se como objetivo geral deste trabalho:


Identificar quais são os facilitadores e dificultadores tecnológicos que mais
impactam na ampla utilização de energia solar como alternativa inovadora
de energia elétrica em Minas Gerais.

Constituem objetivos específicos deste trabalho:


Identificar a real necessidade da energia fotovoltaica no Brasil e em Minas
Gerais;



Apresentar um comparativo da experiência energética solar dos Estados
Unidos e da Alemanha com o Brasil;



Descrever como é realizada a gestão da matriz energética de Minas
Gerais e seu potencial para a energia fotovoltaica;
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Identificar como o PDCA pode ser utilizado na gestão da implementação
da energia fotovoltaica.

1.3 Justificativa

A energia fotovoltaica é bastante difundida na Europa e nos Estados Unidos,
fato demonstrado nas feiras e simpósios que têm ocorrido sobre o tema. Em debates
sobre o assunto realizados com alguns apresentadores de trabalhos nesses
eventos, chega-se à conclusão de que o Brasil é um país com alto potencial para a
utilização da energia fotovoltaica, mas com baixo investimento neste setor e pouca
aplicação dessa tecnologia.
Na visão de Stelzer (2013), o uso de energia renovável será cada vez mais
importante para o futuro do planeta e de seus habitantes:
Identificamos as energias renováveis como uma das mais eficientes e
viáveis soluções para lidar com a energia e os desafios do desenvolvimento
sustentável de uma região, especialmente para os pobres. A maioria dos
países em desenvolvimento, no entanto, possuem uma capacidade e
incentivos financeiros muito limitados para substituir as fontes
convencionais de energia, apesar do aumento da consciência dos
benefícios decorrente de energia renovável. (STELZER, 2013, p. 1,
1
tradução nossa).

Por meio deste trabalho, como justificativa profissional, o autor da dissertação
vislumbra a oportunidade de demonstrar a importância do uso da energia solar como
fonte de energia elétrica e também de suscitar os pontos de investimentos ou
atenção para a alavancagem da utilização desse tipo de geração de energia pelo
governo e/ou empresas privadas.
Como contribuição para a Academia, este trabalho justifica-se por explorar o
tema no contexto brasileiro, realizar um estudo e indicar um método gerencial que
possa ser utilizado na implementação da energia solar fotovoltaica no Brasil, já que
a maior parte das referências e estudos é estrangeira.

1

No original: “We identified renewable energy as one of the most efficient and viable solutions to
address the energy and sustainable development challenges in the region, particularly for the poor.
A majority of developing countries, however, have very limited capacity and financial incentives to
substitute conventional energy sources despite increasing awareness of the benefits stemming from
renewable energy”.
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1.4 Apresentação

A fim de atingir os objetivos propostos, esta dissertação foi estruturada da
seguinte forma.
O capitulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema abordado, descrevendo
o problema que se pretende esclarecer, além de explicitar a motivação, os objetivos
e a justificativa pela escolha do tema. Em linhas gerais, seu objetivo é situar o leitor
no contexto da problemática relacionada com os facilitadores e dificultadores
tecnológicos quando se trata de energia solar fotovoltaica.
A seguir, no capitulo 2, o referencial teórico está estruturado de forma a
apresentar os principais trabalhos e evoluções no Brasil e no mundo a respeito da
energia fotovoltaica. Primeiramente aborda a importância da utilização da energia
solar fotovoltaica. Em seguida, descreve as experiências internacionais com a
implementação deste tipo de fonte de energia. Também é abordado o panorama
energético do Estado de Minas Gerais e o ganho que este poderá obter com a
introdução dessa energia em sua matriz energética. Por fim, são investigados alguns
métodos gerenciais, como o PDCA da inovação, que podem ser utilizados para
introduzir um novo produto ou processo no mercado, neste caso, a energia
fotovoltaica.
No capitulo 3, a metodologia apresenta os documentos e métodos
empregados na composição da dissertação. Dentre eles se encontram os criados
para regulamentar a utilização na energia fotovoltaica nos Estados Unidos,
Alemanha e Brasil. Este capítulo também apresenta os relatórios emitidos pela
agência reguladora de energia elétrica do Brasil (ANEEL) e pela concessionária de
energia elétrica de Minas Gerais (CEMIG), de onde foram extraídos os dados
necessários para o dimensionamento e segmentação do mercado para projetar a
implementação da energia solar fotovoltaica. Utiliza-se como método gerencial o
PDCA de inovação, com o objetivo de demonstrar os caminhos para a
implementação da energia fotovoltaica, além de indicar os facilitadores e
dificultadores tecnológicos para essa fonte de energia.
No capitulo 4 são analisados e discutidos os dados necessários para se
chegar aos objetivos propostos. Também é apresentado o resultado para cada
objetivo específico e para o objetivo geral.
21

Por fim, no último capítulo, são apresentadas as conclusões e quais foram as
limitações, as contribuições da tese para academia, para o autor e para o setor
energético. Neste capítulo também são mencionados alguns temas não abarcados
neste estudo e que, sugere-se, sejam pesquisados e estudados no futuro.
Como forma de complementar as informações apresentadas ao longo dos
capítulos, nos APÊNDICES A e B e nos ANEXOS A e B são disponibilizados, de
forma mais completa, respectivamente, os dados obtidos durante a pesquisa e as
leis que mais contribuíram na investigação do tema.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, descreve-se a importância da utilização da energia solar
fotovoltaica como energia elétrica e apresentam-se as experiências de alguns países
desenvolvidos na gestão e o uso dessa tecnologia. Além disso, são abordados
métodos gerenciais como o PDCA (Plan – Do – Check – Act), DMAIC (Define –
Measure – Analyze – Improve – Control) e o DFSS (Design for Six Sigma) na
implementação da energia elétrica fotovoltaica e da inovação.

2.1 A importância da energia solar fotovoltaica

A energia fotovoltaica é uma tecnologia de geração de energia importante por
muitas razões, principalmente por conferir inúmeros benefícios ao meio ambiente.
Como fonte doméstica de eletricidade, pode contribuir para a segurança energética
do país, já que cria uma nova alternativa de geração de eletricidade, além da
principal, que é a hidráulica.
Segundo Wellkey Solar (2010), para o desenvolvimento da energia
fotovoltaica é necessária a criação de uma indústria de alta tecnologia, o que
proporciona desenvolvimento e fortalecimento da economia do país, além da
geração de empregos.
Por ter como fonte de energia a luz solar, que é gratuita e abundante, os
sistemas fotovoltaicos podem garantir o acesso à energia elétrica de toda a
população. Com isso, a demanda será aumentada e o custo de produção das placas
fotovoltaicas e equipamentos necessários a sua implementação tenderão a custar
cada vez menos.
De acordo com a Wellkey Solar (2010), poucas tecnologias de geração de
energia têm impacto tão baixo sobre o meio ambiente quanto a energia solar
fotovoltaica. Como gera eletricidade a partir de luz, as placas fotovoltaicas não
poluem o ar nem deixam resíduos perigosos, além de não necessitarem de
combustíveis líquidos ou gasosos a serem transportados ou queimados para seu
funcionamento.
Do ponto de vista social, o acesso à energia elétrica possui um peso
importante na evolução social de uma comunidade. De acordo com Pereira et al.
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(2010), a falta de energia, especialmente a elétrica, fornecida comercialmente em
uma sociedade tende a acentuar a existência de assimetria social nas condições de
vida. Isso pode assumir a forma de aumento da pobreza, falta de oportunidade para
o desenvolvimento, efeito migratório para as grandes cidades e descrença da
sociedade em relação a seu próprio futuro.
Deste modo, a energia solar fotovoltaica ganha força no que diz respeito à
ampliação do acesso da população à energia elétrica, podendo chegar a localidades
aonde seja financeiramente inviável para as concessionárias levarem energia, por
causa do alto custo das distribuições.

2.1.1 A experiência alemã

Situada no coração da Europa, a Alemanha é líder mundial de mercado na
geração de energia fotovoltaica. Para chegar a este patamar, a Alemanha, que
sempre foi um grande consumidor e importador de carvão para produção de energia
elétrica, desde os anos 80, passou a investir e apoiar projetos de desenvolvimento
de energias renováveis (INDUSTRY OVERVIEW, 2013).
Com o aumento da preocupação com o aquecimento global e com a criação
da Renewable Electricity Standard for Europe (RES-E) (“Padrão de Energia
Renovável para a Europa”), que garante aos consumidores europeus que a
eletricidade adquirida por eles vem de fontes renováveis de energia; a energia
fotovoltaica tornou-se uma força favorável à redução de emissões estabelecida na
Convenção de Mudanças Climáticas (ECO-92) (RENEWABLE ELECTRICITY...,
2012).
Outra medida criada pelo governo alemão, segundo Reiche e Bechberger
(2004), foi o “ato de alimentação de eletricidade” (Stromeinspeisungsgesetz), em
1990. O ato garante um preço mínimo por kWh fornecido à rede pelos
consumidores, desde que a eletricidade seja gerada dentro das condições
estabelecidas pela RES-E.
Um dos programas mais importantes do governo alemão foi o “Programa
Fotovoltaico dos 100.000 Telhados”, lançado em 1999 a um custo de 0,51 bilhões de
euros, para promover a implementação de 100 mil instalações fotovoltaicas com
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capacidade média de 3 kW. Este programa permitiu um aumento da capacidade
fotovoltaica instalada em 350MW e foi concluído com êxito em 2003.
Além do incentivo fiscal, a Alemanha também realizou grandes investimentos
na indústria a fim de desenvolver tecnologia e alavancar o setor fotovoltaico.
Atualmente ela é a maior produtora mundial de inversores de frequência e já detém
tecnologia para desenvolver, fabricar e comercializar waffers e thin-films (filmes
finos), que são essenciais para a montagem das placas fotovoltaicas. Ela possui
mais de 40 fabricantes de silício, células e módulos fotovoltaicos, 50 fabricantes para
os outros componentes dos módulos, além de manter mais de 50 institutos de
pesquisa e centenas de projetos em desenvolvimento com foco em energia
fotovoltaica. A indústria fotovoltaica alemã chegou a um nível bem avançado de
integração e hoje é responsável por empregar cerca de 100 mil pessoas
(INDUSTRY OVERVIEW, 2013).

2.1.2 A experiência norte-americana

O governo americano, assim como o alemão, com o objetivo de reduzir o
consumo de energia elétrica nos prédios públicos, criou em 2005 o Energy Policy
Act of 2005 – EPAct, ou Ato de Política Energética (UNITED STATES OF AMERICA,
2005).
Este ato estabeleceu metas a serem cumpridas, como a redução do consumo
energético oriundo de combustíveis fósseis em 7,5% a partir de 2013.
Um grande objetivo por trás dele era o desenvolvimento da indústria
fotovoltaica, como confirmado no EPAct (UNITED STATES OF AMERICA, 2005, p.
61):
Acelerar o crescimento de uma indústria fotovoltaica comercialmente viável
para tornar este sistema de energia disponível para o público em geral,
além de ser uma opção para reduzir o consumo nacional de combustível
2
fóssil. (tradução livre).

Os estados americanos, por serem “politicamente independentes”, passaram
a adotar individualmente medidas próprias para o uso de energia solar fotovoltaica.
Um exemplo é a Califórnia, maior produtora de energia fotovoltaica dos Estados
2

No original: “To accelerate the growth of a commercially viable photovoltaic industry to make this
energy system available to the general public as an option which can reduce the national
consumption of fossil fuel”.
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Unidos, que se utilizou do programa “The California Solar Initiative (CSI)”, que
reembolsa os moradores da cidade que instalam novos sistemas fotovoltaicos em
suas residências ou prédios comerciais, para motivar a instalação de sistemas
fotovoltaicos.
Este programa prevê uma aplicação de mais de US$ 3,0 bilhões de incentivo
para projetos em energia fotovoltaica, prevendo uma instalação de mais de 3 mil
megawatts (MW) de capacidade até 2016 (CALIFORNIA PUBLIC..., 2012).

2.1.3 O panorama energético de Minas Gerais

A matriz energética estrutura-se pela produção, transformação e consumo.
Segundo Balanço Energético Nacional de 2012 (EPE, 2012, p. 195), são utilizados
na geração de energia elétrica os recursos energéticos providos pela natureza na
sua forma direta, como petróleo, gás natural, carvão mineral (vapor e metalúrgico),
urânio (U3O8), energia hidráulica, lenha, produtos de cana (melaço, caldo de cana,
bagaço e palha) e outras fontes primarias (resíduos vegetais e animais, resíduos
industriais, resíduos urbanos, energia fotovoltaica, eólica etc., utilizados na geração
de energia elétrica, vapor e calor).
Na demanda atual de energia do Estado de Minas Gerais, 53,6% referem-se
às fontes renováveis de energia e o restante às fontes não renováveis. Do total das
renováveis, a lenha e seus derivados possuem uma participação significativa de
39,9% (CEMIG, 2012b).
De acordo com o Balanço Energético do Estado de Minas Gerias (CEMIG,
2011), a demanda total de energia alcançou 35,8 milhões de toneladas de petróleo
(tep), valor equivalente a 13,2% da demanda total de energia no Brasil. O
documento ainda relata que a essa demanda cresceu a uma taxa média de 2,6% ao
ano, indicando que Minas Gerais possui uma procura crescente por energia e tem
um grande potencial para a produção de energia solar fotovoltaica.
A TAB. 1 apresenta a demanda de energia do Estado, revelando que o
abastecimento energético residencial de Minas Gerais é feito em sua maior parte de
energia hidráulica (13,9%), seguidos por lenha e combustíveis fósseis em menores
proporções iguais.
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Tabela 1 - Demanda de energia por fonte e por setor

Fonte: CEMIG (2011, p. 16)

2.1.4 Limitações da energia elétrica de Minas Gerais

Em relação às demandas de energia do Brasil, suas características físicas e
geográficas foram determinantes para a implantação de um parque gerador de
energia elétrica de base predominantemente hidráulica.
O sistema hidrelétrico foi planejado entre 1951 e 1956, dando sustentação ao
forte impulso do País rumo à industrialização e ao desenvolvimento (BRASIL, 2005).
De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2013 (BRASIL, 2013),
cerca de 90% da energia elétrica produzida em Minas Gerais é de origem hidráulica.
O restante, em sua maioria, é de origem térmica, gerada em usinas a óleo
combustível, gás natural e em usinas de cogeração das indústrias siderúrgica, de
papel celulose e sucroalcooleira.
Abílio et al. (2010, p. 141) explicam que:
Por mais que seja renovável, a energia hídrica possui certas limitações: A
primeira é quanto a sua dependência do ciclo hidrológico. Em épocas de
escassez de chuva se produz menos energia e por isso é necessário,
condutas de economia, os denominados racionamentos.
Outro inconveniente que possui é quanto aos impactos ambientais que
provoca para a instalação da estrutura de uma hidrelétrica. Para tal é
necessário uma área considerável.

Atualmente o Estado de Minas Gerais, mesmo sendo um grande produtor de
energia elétrica, ainda depende da importação de matéria prima para gerar a energia
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necessária para seu abastecimento; fato comprovado pela TAB. 2, que mostra a
evolução da oferta e do consumo de eletricidade para o estado (CEMIG, 2011).

Tabela 2 – Evolução da oferta e do consumo de eletricidade

Fonte: CEMIG (2011, p. 69)
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Gráfico 1 - Evolução da oferta e do consumo de eletricidade
Fonte: CEMIG (2011, p. 69)

O GRÁF. 1 mostra como o setor residencial, de 1978 até 2010, obteve um
aumento significativo no consumo de energia. E a produção de energia, por sua vez,
nem sempre acompanhou o consumo, como ocorrido em 2001.

2.1.5 Pessoas sem acesso a energia elétrica

Um estudo feito pela ANEEL (2012) mostrou que mais de um milhão de
pessoas ainda vivem sem acesso a energia elétrica no País. O governo brasileiro,
desde 2003, vem implementando o programa Luz para Todos (LpT), a partir da
constatação, no Censo 2000 do IBGE, da existência de 2 milhões de famílias na
zona rural sem energia elétrica. O Censo também mostrou que essas famílias
estavam localizadas em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
isto é, abaixo da linha da pobreza.
Para o Ministério de Minas e Energia (MME), um dos grandes desafios do
Programa LpT é atender as comunidades remotas, isoladas e de difícil acesso,
especialmente as localizadas na Amazônia. Para isso, o MME elaborou o Manual de
Projetos Especiais, estabelecendo os critérios técnicos e financeiros para o
atendimento a este público, com o uso de fontes alternativas de energia elétrica
(BRASIL, 2009).
O LpT, baseado neste manual, tem como meta propiciar, até o ano de 2014, o
atendimento de energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que
ainda não tem acesso a esse serviço público. Além disso, objetiva atender a
população dando-lhe acesso à energia elétrica gerada por meio de fontes
renováveis de energia, usando recursos naturais e renováveis que podem ser
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aproveitados para geração de energia elétrica, como os ventos, a força das marés, a
biomassa e a luz solar (BRASIL, s.d.).
O MME estabelece que o uso de sistemas para a produção de energia
descentralizada, ou seja, sistemas independentes, tem como objetivo tornar mais
barato o acesso à energia elétrica por comunidades remotas. O MME ainda
estabelece que a geração de energia fotovoltaica é uma das opções para o
atendimento a esses consumidores.
As regiões com a maior quantidade de pessoas sem acesso energia elétrica
são Norte e Nordeste (FIG. 1). Segundo o governo brasileiro, o motivo é a
dificuldade de se chegar a regiões mais remotas e também pelos altos custos de
distribuição da energia elétrica. Ainda de acordo com a FIG. 1, são necessários mais
de 17 de bilhões de reais para levar energia elétrica em todo o país.

Figura 1 - Domicílios sem acesso a energia elétrica (2013)
Fonte: Aneel (2013)
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No levantamento feito pelo IBGE (2010) (FIG. 2), Minas Gerais está entre os
estados com maior número de residências fixas, num total de 6,0 milhões, sendo
que desse número 42.819 residências ainda não tinham acesso a energia elétrica.
Segundo essa mesma fonte, os estados situados na Região Norte possuem o maior
número de residência sem acesso a energia elétrica e que, consequentemente,
precisam de um grande investimento para atender a este déficit.

Figura 2 – Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica em 2010
Fonte: IBGE (2010)

2.1.6 Potencial para introdução da energia fotovoltaica em Minas Gerais

De acordo com o estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia
(BRASIL, 2007), chamado de Plano Decenal de Energia Brasileiro (PDE), a
demanda de energia elétrica passará de 218,7 (2005) para 555,8 (2030) milhões tep,
sendo que o grande destaque é para a utilização de energia renovável, que passará
de 3% para 7% (GRÁF. 2).
Isso reflete a busca do Brasil para se manter entre os países de matriz
energética mais limpa e, ao mesmo tempo, para crescer economicamente.
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Gráfico 2 - Matriz energética brasileira em 2005 e em 2030
Fonte: CEMIG (2012, p. 268)

Segundo a CEMIG (2012), 60% do território brasileiro contêm apenas 2% da
população, o que torna economicamente inviável o fornecimento de energia elétrica
a essa população por meio do sistema interligado, ou tradicional. No entanto, o
atendimento a essa região se torna atrativo pela geração distribuída ou sistemas
isolados.
Uma alternativa de atendimento da demanda pela geração de energia elétrica
é por meio da energia fotovoltaica.
A tecnologia fotovoltaica está se tornando um fator de desenvolvimento em
áreas rurais de todo o mundo, dado que 35% da população mundial vivem sem o
benefício de ter eletricidade disponível, fornecida por uma companhia energética.
Portanto, a implementação dessa fonte de energia poderá representar uma inovação
tecnológica importante para o setor.

2.2 A inovação tecnológica

Na literatura, inovação é definida de várias maneiras.
Para Schumpeter (1982), ela é o processo de criação do novo e destruição do
que está se tornando obsoleto.
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Já para Drucker (2003, p. 39):
Inovação é o instrumento especifico do empreendedorismo. O ato que
comtempla recursos com nova capacidade de criar riquezas. O propósito
dos negócios é criar e manter um cliente.

Enquanto que, para Inventta (2012), inovação é a exploração com sucesso de
novas ideias.
Alguns fatores são responsáveis pela utilização de novos produtos e serviços
nas empresas.
Para Urban e Hauser (1993), esses fatores são: objetivos financeiros,
crescimento de vendas, posição competitiva, ciclo de vida do produto, novas
tecnologias,

globalização,

regulamentação,

custo

de

materiais,

invenções,

aumento/diminuição da demografia, mudanças no estilo de vida, solicitações dos
clientes, iniciativas dos fornecedores e alianças.
Com isso, as mudanças tecnológicas impõem pressões extremas nas
organizações, forçando-as a inovar ou decretando seu desaparecimento. Portanto,
aquelas que dependerem de produtos já existentes e que não reagirem às
mudanças requeridas pelos clientes e à necessidade de novos recursos de
produção, em breve encontrarão seus clientes optando pela compra dos produtos da
concorrência. Analisando do ponto de vista da globalização, Urban e Hauser (1993),
descrevem que o aumento do comércio mundial colocou duas poderosas forças nas
empresas para desenvolverem novos produtos. A primeira é uma maior ameaça da
concorrência devido à capacidade das empresas estrangeiras de entrarem em
mercados fechados; a segunda são as oportunidades oferecidas pelo mundo em
termos de novos mercados, que não eram explorados anteriormente pela empresa.
Os autores ainda citam que a invenção cria novas oportunidades e os novos
inventores geram novas empresas, que passam a adquirir parte do mercado e a
incomodar empresas pré-estabelecidas.
O meio ambiente já passou a ser motivo de preocupação da população em
geral e também no desenvolvimento de produtos de muitas empresas. Para Urban e
Hauser (1993), o interesse da população por produtos e por empresas que são
socialmente corretas ou sustentáveis gera mudanças no consumo. Segundo o ponto
de vista de Griskevicius et al. (2010), os efeitos ambientais negativos produzidos
pela poluição, superpopulação e esgotamento dos recursos naturais levaram
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estudiosos e governantes a adotarem estratégias para motivar as pessoas a se
envolverem e seguirem comportamentos em favor do meio ambiente.
A abordagem de Tidd et al. (2005) está associada ao desenvolvimento de
novos produtos, em constante mudança, já que as trocas no meio socioeconômico,
que vão desde o que as pessoas acreditam, têm como expectativa e desejam, até
quanto financeiramente recebem, criam novas oportunidades e também obstáculos.
Da mesma forma, as legislações podem abrir novos caminhos e fechar outros. Um
exemplo disso é o desejo das pessoas por produtos ambientalmente amigáveis.
Também em relação aos efeitos ambientais, Bamberg (2003), cita que as
pessoas estão envolvidas na conservação, principalmente porque elas, em algum
nível, intrinsecamente se preocupam com o bem-estar do planeta e de seus
habitantes.
Nesse contexto, a inovação tecnológica voltada ao setor energético faz-se
necessária, devido à preocupação com o meio ambiente, ou seja, com a
sustentabilidade.
Para Inventta (2013), as inovações de produto e de processo são conhecidas
como inovações tecnológicas. Para Davila et al. (2007), mudanças tecnológicas que
são parte integral da produção e da entrega de serviços podem se traduzir em
produtos e serviços melhores, mais rápidos e de menor custo. Tais mudanças nos
processos tecnológicos são vitais para a posição competitiva de um produto.
Exemplos disso são encontrados em tecnologias que vão desde o processamento
de alimentos até a geração de energia e manufatura em todos os setores.
De acordo com Schumpeter (1982), o comportamento empreendedor, com a
introdução e a ampliação de inovações tecnológicas e organizacionais nas
empresas, constitui um fator essencial para as transformações na esfera econômica
e seu desenvolvimento no longo prazo.
Conceituamente, a inovação pode ser dividida em inovação incremental,
radical e disruptiva, ou revolucionária. A inovação incremental é aquela em que o
novo produto incorpora alguns elementos diferentes em relação ao anterior, sem
que, no entanto, sejam alteradas suas funções básicas (FREIRE, 1997). Em adição,
Davila et al. (2007) conceituam como incremental a inovação que leva a melhorias
moderadas nos produtos e processos de negócios em vigor. Já para Bower e
Christensen (1995), inovação é a mudança nas tecnologias para transformar mão de
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obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor
agregado; é a capacidade de transformar o baixo desempenho de uma nova
proposta de valor, baseada numa tecnologia disruptiva, em desempenho superior, o
mais rápido possível.
O tema da revolução da inovação encontra-se associado a Hamel (2000).
Para ele, somente a inovação radical possibilita um crescimento lucrativo, sendo
impossível criar riqueza sem a inovação. O autor entende que a inovação significa
inventar conceitos de negócio inteiramente novos ou efetuar mudanças radicais nos
existentes. A inovação radical tem origem na criação de um destino futuro coletivo,
que estimula a imaginação das pessoas da organização na busca de oportunidades
não convencionais. Para Davila et al. (2007), é o conjunto de novos produtos e/ou
serviços fornecidos de maneiras inteiramente novas.
Ainda segundo Davila et al. (2007), a inovação pode ser definida como no
QUADRO 1, onde uma mudança radical apenas ocorre quando se tem uma nova
tecnologia juntamente com um novo modelo de negócios:

TECNOLOGIA

MATRIZ DA INOVAÇÃO
Nova

SEMI-RADICAL

RADICAL

Semelhante
à existente

INCREMENTAL

SEMI-RADICAL

Semelhante
à Existente

Nova

MODELO DE NEGÓCIOS
Quadro 1 – O Framework da inovação
Fonte: Davila et al. (2007)

2.2.1 A introdução de uma inovação tecnológica

Uma inovação de produtos e processos pode ter sido motivada pela
observação do mercado e pela necessidade deste (de fora para dentro da empresa),
como melhorias na qualidade dos produtos, menores custos de fabricação, maior
produtividade do processo fabril etc. Neste caso, a motivação é usualmente obtida
por meio de resultados de pesquisas e estudos direcionados para um objetivo
específico.
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Mas ela pode também ter sido gerada por resultados inesperados de uma
pesquisa, como é o caso do forno micro-ondas, criado como um resultado
secundário de um estudo feito por Percy Spencer, em 1945, sobre ondas
eletromagnéticas (INVENTION AT PLAY, 2013).
Nos dois casos, na geração de um novo produto ou processo com um objetivo
específico ou na colocação no mercado de um novo produto, deve-se utilizar um
modelo/procedimento de gestão com o objetivo de se precaver contra fracassos e de
minimizar erros na concepção/colocação dos produtos/processos no mercado.
Portanto, o Brasil pode conduzir a implementação da energia fotovoltaica
utilizando um modelo gerencial de inovação, o que irá melhorar os resultados a
serem obtidos com a utilização dos recursos naturais existentes.

2.2.2 PDCA da Inovação

São vários os modelos de gestão utilizados para se introduzir um novo
produto ou processo no mercado, como o PDCA (OLIVEIRA, 2000), o DMADV
(WERKEMA, 2005), o TMAW Perez et al. (2010). Dentre esses modelos, o PDCA
com foco em inovação é mais utilizado.
De acordo com Oliveira (2000), o PDCA é constituído pelas etapas descritas
como P (Plan – Planejar), D (Do – Fazer), C (Check – Checar) e A (Act – Atuar),
mostrado na FIG. 4 e cada uma delas com os seguintes objetivos gerais:


P - Estabelecer metas e meios para atingir as metas;



D - Treinar de acordo com o plano estabelecido em P e executar
conforme este plano;



C - Coletar dados e comparar com as metas;



A - Atuar nas causas dos desvios e padronizar o que deu certo (FIG. 3).

Neste sentido, este método pode contribuir no gerenciamento da introdução
de novas tecnologias de energia renovável como alternativa a ser utilizada na matriz
energética brasileira.

36

Figura 3 - O Ciclo PDCA de gerenciamento
de processos
Fonte: Oliveira (2000)

Para que fique claro como este método gerencial pode ser utilizado numa
inovação, as etapas dessa inovação serão mais detalhadas no seguinte fluxograma
(FIG. 4), com base no trabalho de Oliveira (2000).
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Figura 4 - Fluxo do PDCA na inovação
Fonte: Oliveira (2000)

Neste modelo, a etapa de Planejamento (P) é composta das fases:


Identificação do Problema, em que a empresa deve:
o

Estabelecer quais produtos e processos devem ser inovados e
estabelecer metas para eles, utilizando informações obtidas por uma
análise do mercado e de seus processos. Além dissso, deve verificar
se vale a pena investir neste problema;

o

Estabelecer em qual parte do mercado a empresa é capaz de
competir com sucesso, isto é, definir o público-alvo;

o

Identificar, na parte do mercado onde a empresa irá competir, quais
são os produtos mais atrativos. Usualmente são aqueles com
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consumo crescente e/ou que a empresa pode ofertar com maior valor
agregado do que a concorrência;
o


Relacionar e descrever as necessidades dos clientes.

Análise

do

Fenômeno,

em

que

as

seguintes

atividades

são

desenvolvidas com o objetivo de se obter o maior conhecimento possível
do problema:
o

Avaliar quão bem a empresa deve satisfazer a necessidade dos
clientes, tendo em vista o atendimento realizado pela concorrência;

o

Projetar as características do produto que atendam as necessidades
dos clientes, segundo o que foi identificado no item anterior.



Análise do Processo, em que, com a ajuda do conhecimento adquirido
na etapa anterior sobre os produtos e os processos a serem inovados,
são definidos os meios para produzi-los. As ações abaixo são realizadas
nesta fase:
o

Desdobrar o processo e identificar as unidades do processo fabril que
mais influenciam as características de qualidade de interesse no
produto (unidades críticas);

o

Estudar as funções dos processos (subprocessos) que geram o
produto e seu encadeamento no processo global;

o

Extrair das características mensuráveis relevantes dos processos
(funções) que agregam valor ao produto – definição dos itens de
controle;

o

Priorizar os itens de controle considerando, pelo menos, importância
do item de controle para o cliente, gravidade para o cliente no caso de
falha, nível de controle atual;

o

Estabelecer os valores das metas dos itens de controle;

o

Desdobrar o método, máquina, materiais e mão de obra para
identificar os principais fatores de processo (itens de verificação) que
afetam diretamente os itens de controle priorizados;

o

Estabelecer as relações de causa e efeito entre os principais fatores
de processo e os itens de controle priorizados.



Estabelecimento do Plano de Ação, etapa na qual são estabelecidos os
planos

para

a

produção

do

novo

produto/processo,

depois

do
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levantamento de dados nas etapas Análise do Fenômeno e Análise do
Processo. Esta é a principal etapa do PDCA. O estabelecimento do plano
de ações consiste em:
o

Projetar os parâmetros de processo, aperfeiçoá-los e definir os seus
valores-meta para, em seguida, definir o Padrão Técnico de Processo,
que dá ao operador o método de trabalho e controle de suas
atividades;

o

Realizar teste-piloto ao produzir um lote experimental e submeter o
produto fabricado à apreciação dos clientes;

o

Se o produto for aprovado, realizar sua padronização definitiva;

o

Estabelecer o preço final, o canal de distribuição e a comunicação.

Oliveira (2000, p. 42) ressalta que o método é baseado nas necessidades dos
clientes:
Como o método de inovação parte do conjunto de necessidades dos
clientes, tomadas de uma forma explicita e precisa, isto leva ao melhor
entendimento do conceito de valor desejado pelo cliente e,
consequentemente, a uma maior eficácia das decisões quanto às
características da qualidade do produto, especificações de componentes e
matérias primas, de métodos de operação, de manutenção, etc. O resultado
é a otimização do produto, a melhoria do seu desempenho funcional, a
redução de variabilidade e, ao mesmo tempo, uma adequada redução dos
custos e das despesas que não agregam valor ao produto e ao processo.
Outro importante resultado é que o estabelecimento do preço e a
comunicação com o mercado passam a ser mais adequados, levando em
consideração novos conhecimentos que são obtidos no processo de
desenvolvimento do produto.

Além disso, alguns outros benefícios são obtidos:


Maior rendimento em bons produtos;



Menor tempo de desenvolvimento, considerando o tempo em que o
produto estabiliza a qualidade;



Menores custos iniciais de assistência técnica após o lançamento do
produto;



Maior satisfação e lealdade dos clientes;



Melhor aproveitamento da tecnologia e do conhecimento das pessoas.
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2.2.3 Design for Six Sigma (DFSS) / DMADV

Outros métodos, criados com o objetivo de projetar e inovar processos e
produtos, seguem passos semelhantes aos utilizados no PDCA para inovação.
Um deles, citado por Werkema (2005), é denominado Design for Six Sigma
(DFSS), que é uma extensão do programa Seis Sigma utilizando o método DMAIC
(D – Define – “Definir”; M – Measure – “Medir”; A – Analyze – “Analisar”; I – Improve
– “Melhorar”; C – Control – “Controlar”). Uma comparação do DMAIC com o PDCA é
mostrada na FIG. 5:

Figura 5 - Comparativo do DMAIC com o PDCA
Fonte: Aguiar (2002, p. 205)

Werkema (2005, p. 15) ressalta a origem do modelo:
O Design for Six Sigma (DFSS) é uma extensão do Seis Sigma para o
projeto de novos produtos (bens e serviços) e processos, que surgiu na
General Eletric (GE) no final da década de 90. O DFSS pode ser definido
com uma abordagem metodológica sistemática, caracterizada pela
utilização conjunta de métodos estatísticos e de engenharia, que, quando
adequadamente empregada, permite que a empresa lance no mercado o
produto certo, no prazo mais curto possível e com custos mínimos. O
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método para a implantação do DFSS, utilizado inicialmente pela GE e
posteriormente difundido para outras empresas, é denominado DMADV.

Segundo

Werkema

(2005),

o

método

DMADV

tem

as

seguintes

etapas/atividades macro:


Define: definir claramente o novo produto ou processo a ser projetado;



Mesure: identificar as necessidades dos clientes /consumidores e traduzilas em Características Críticas para a Qualidade (CTQs) – mensuráveis e
priorizadas – do produto;



Analyse:

selecionar

o

melhor

conceito

dentre

as

alternativas

desenvolvidas e gerar o Design Charter do projeto;


Design: desenvolver o projeto detalhado (protótipo), realizar os testes
necessários e preparar para a produção em pequena e em larga escala;



Verify: testar e validar a viabilidade do projeto e lançar o produto no
mercado.

Werkema (2005) detalha as atividades das etapas do método DMADV da
seguinte forma:


Define:


Elaborar a justificativa para o desenvolvimento do projeto e do novo
produto;



Avaliar o potencial de mercado do novo produto (tamanhos atual e
futuro do mercado);



Definir os mercados-alvo;



Avaliar a concorrência;



Avaliar a viabilidade técnica;



Avaliar a viabilidade econômica;



Elaborar o cronograma preliminar do projeto;



Planejar a etapa Mesure:
o

A equipe e suas responsabilidades;

o

Recursos necessários;

o

Possíveis restrições, suposições e riscos;

o

Cronograma detalhado desta etapa.
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Measure:


Estudar as necessidades dos clientes/consumidores (Voices of the
Customer):
o

Realizar pesquisa qualitativa;

o

Realizar pesquisa quantitativa;

o

Identificar e priorizar as necessidades dos clientes/consumidores.



Analisar os principais concorrentes;



Realizar uma análise detalhada do mercado (aprofundar as atividades
das fases D2 e D3);



Estabelecer as características Críticas para a Qualidade (CTQs) do
produto e suas especificações;



Analyse:


Identificar as funções, gerar os conceitos e selecionar o melhor deles
para o produto;



Realizar o teste do conceito;



Analisar a viabilidade econômica;



Planejar as etapas de Design e Verify:
o

Plano detalhado da etapa Design – cronograma das atividades,
recursos necessários e milestones;



o

Plano preliminar da etapa Verify;

o

Plano de produção preliminar;

o

Plano de marketing preliminar.

Resumir as conclusões das atividades das etapas Measure e Analyze
no Design Charter do projeto.



Design:


Desenvolver o projeto detalhado do produto (construir protótipo);



Realizar, de modo iterativo, testes funcionais dos protótipos sob
condições de laboratório e de campo, para avaliar a capacidade do
conceito

selecionado

em

atender

as

necessidades

dos

clientes/consumidores;


Realizar,

de

modo

iterativo,

testes

dos

protótipos

com

clientes/consumidores e utilizar o feedback resultante desses testes
para o aprimoramento do produto;
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Planejar a produção em pequena e em larga escala;



Conduzir um projeto Seis Sigma – com base no DMAIC – para
melhoria da capacidade produtiva, se necessária;



Planejar o lançamento do produto no mercado (atualizar o Plano de
Marketing);



Atualizar a análise financeira do projeto;



Planejar detalhadamente a etapa Verify – cronograma, recursos e
milestones.



Verify:


Iniciar a produção em pequena escala (produção piloto);



Realizar testes de campo do novo produto;



Realizar testes de mercado;



Atualizar a análise financeira do projeto;



Iniciar e validar a produção em larga escala e transferir o processo
produtivo aos process owners;



Lançar o produto no mercado;



Sumarizar o que foi aprendido e fazer recomendações para trabalhos
futuros.

Para obter as informações necessárias no desenvolvimento de cada etapa do
PDCA de inovação ou do DMADV, é comum utilizar ferramentas/modelos/métodos,
estatísticos ou não.
Oliveira (2000), Werkema (2002; 2005; 2006; 2008), Aguiar (2002), Delaretti
Filho (1996) e Werkema e Aguiar (1996a; 1996b) exemplificam e ensinam como
utilizar algumas dessas ferramentas no PDCA, DMAIC e DMADV.

2.2.4 Roda de Avaliação da Maturidade Tecnológica

Um estudo realizado por Perez et al. (2010), indica que, antes de avaliar e
considerar a adoção de energias alternativas e de novas tecnologias, é importante
realizar uma avaliação e análise do nível de maturidade da tecnologia existente e do
mercado.
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Perez et al. (2010, p. 11) descrevem:
A competitividade entre as empresas de tecnologia é de grande importância
para garantir a manutenção de um fornecimento adequado de fonte
renovável de energia, juntamente com uma inovação tecnológica constante.
A viabilidade, a confiabilidade e qualidade de qualquer cadeia de
fornecimento de energia renovável estão, em muitos aspectos, ligadas
diretamente ao número de empresas que são responsáveis pela produção e
que investem nas energias alternativas e em novas tecnologias.

Nesse sentido, os autores criaram e utilizaram uma ferramenta de análise
para a adoção de energias alternativas e de novas tecnologias em veículos, que
também pode ser utilizada em outros processos: a Technology Maturity Assessment
Wheel (TMAW) – Roda de Avaliação da Maturidade Tecnológica.
Esse processo de avaliação do nível de maturidade da implementação,
segundo Perez et al. (2010), deve considerar todos os aspectos pertinentes ao
desenvolvimento adotado, como distribuição e manutenção da tecnologia. Além
disso, essa abordagem para melhoria contínua é fundamental para o entendimento
do mercado, para uma adoção mais ampla, e também, para a redução de custos,
incluindo os custos com encargos de implantar a nova energia ou tecnologia. Ela
também ajuda na avaliação da maturidade da tecnologia existente para uma
aplicação comercial, dentre outras.
É bom frisar que esta análise considera todas as fases primárias de produção
com o objetivo de fornecer uma energia alternativa e uma nova tecnologia.
A avaliação primária consiste em cinco etapas principais, denominadas
produção, consumo, distribuição, manutenção e processo/melhoria da tecnologia.
Em cada uma delas é realizada uma análise de risco e uma análise preliminar do
impacto ambiental.
Cada aspecto da TMAW é apresentado na FIG. 6, e seus cinco passos
descritos com mais detalhes em seguida.
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Figura 6 - Technology Maturity Assessment Wheel (TMAW)
Fonte: Perez et al. (2010)
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Produção

A fase de produção da TMAW considera os aspectos de produção de uma
fonte alternativa de energia e de novas tecnologias. Especificamente, são levadas
em consideração as questões de disponibilidade de matéria prima (nacional ou
estrangeira), bem como se o processo de produção é definido, compreendido e
estável. Ainda, considera-se o custo de produção (matérias primas e materiais), a
segurança e a eficiência, bem como o panorama do mercado, em termos de número
de produtores, fabricantes e fornecedores.
Na análise do impacto ambiental, investiga a ocorrência de emissão ou não
de poluentes, a degradação do meio ambiente e a eficiência das tecnologias de
redução de poluentes que são adotadas.



Consumo

Na fase de consumo da TMAW, são considerados os aspectos tecnológicos e
como a fonte de energia alternativa e a tecnologia necessária são consumidas no
mercado global. É realizada uma comparação entre a tecnologia existente em
relação à capacidade de “puxar ou empurrar” e o consumo (ou seja, mercado versus
indústria orientada).
Avaliam-se também a aceitação e a disponibilidade dos produtos necessários
para a implementação em mercados globais ou regionais, além de custos e preços,
segurança e eficiência.
O panorama do mercado em termos de número e amplitude de
produtores/consumidores é também considerado na TMAW.
Do ponto de vista de análise de impacto ambiental, são consideradas a
ocorrências de emissões de resíduos, sobra de subprodutos e grau de eficiência da
energia gerada e da tecnologia adotada.



Manutenção

A fase de manutenção da TMAW avalia os aspectos da manutenção da
energia alternativa e da tecnologia adotada. Os aspectos como: qualidade do
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produto, confiabilidade, definição de requisitos do ciclo de manutenção, custo,
segurança e eficiência são considerados nesta fase, além da possibilidade de falha
da tecnologia adotada (ou seja, o nível de falha catastrófica, o efeito sobre o usuário
e o ambiente).
Da perspectiva de análise de impacto ambiental, é também feita uma
consideração sobre as emissões de resíduos e subprodutos e da eficiência
energética.
Segundo Solarterra (2011), nesta fase de manutenção também é preciso
considerar as vantagens da utilização de um sistema de energia solar fotovoltaico:


Não consome combustível;



Não produz poluição nem contaminação ambiental (no local da utilização);



É silencioso;



Tem vida útil superior a 20 anos;



É resistente a condições climáticas extremas (granizo, vento, temperatura
e umidade);



Não tem peças móveis e, portanto, exige pouca manutenção (só a
limpeza do painel);



Permite aumentar a potência instalada por meio da incorporação de
módulos adicionais;



Processo e aperfeiçoamento da tecnologia

A fase final da TMAW diz respeito à melhoria de processo/tecnologia. Nela
busca-se a melhoria contínua da qualidade, em todos os seus aspectos, da fonte de
energia alternativa e da tecnologia utilizada. Ainda nessa fase é avaliado o
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), na redução contínua de
emissões de resíduos, no custo e preço da tecnologia adotada e na maior segurança
e confiabilidade dos equipamentos.
A redução do custo de aquisição de uma nova tecnologia para energia pode
ser avaliada utilizando-se o estudo feito pelo Rocky Mountain Institute – RMI (2010)
sobre o custo de capital para tecnologias de geração de energia por meio de
combustíveis fósseis e de energias renováveis.
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De acordo com as projeções do RMI (2010), as tecnologias mais recentes,
como a energia solar fotovoltaica, possuem uma tendência de declínio rápido dos
custos de investimento nos próximos 40 anos, conforme demonstra o GRÁF. 3.

Gráfico 3 - Projeção do custo da tecnologia para energia, 2010-2050
Fonte: Rocky Mountain Institute (2010)
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Para efeito de comparação, de acordo com o RMI, é improvável que as
energias com base nuclear e em carvão tenham qualquer redução nos custos de
capital nos próximos 40 anos.



Análise de Risco

Por último, é realizada a análise de risco em todas as fases da avaliação
primária.
Ela pode incluir riscos de produção, tais como a escassez de matéria prima;
os riscos de consumo, como a fixação de preços; os riscos de distribuição, como
ataques terroristas ou catástrofes; danos na infraestrutura e manutenção, tais como
imprevistos devidos, por exemplo, às alterações climáticas.

2.3 Importância da inovação no setor energético

Qual a importância de se inovar no setor energético mineiro?
A primeira razão, e talvez a principal, fosse aumentar a oferta de energia por
meio de outras fontes e diminuir a dependência de uma única fonte. Em 2001, o
País passou por um período de seca, quando os níveis dos reservatórios abaixaram
e, como consequência, o Brasil foi obrigado a criar uma estratégia para
racionamento de energia, por depender, em grande parte, da energia necessária
provinda das hidrelétricas.
Um racionamento ocorreu no período de junho de 2001 a fevereiro de 2002 e,
como consequência, houve uma redução no consumo brasileiro de energia, em
torno de 24% (BARDELIN, 2004). Um comparativo entre a quantidade de energia
armazenada nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, entre a situação de
2013 e a do ano da crise, 2001, é traçado no GRÁF. 4:
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Gráfico 4 - Comparativo de energia armazenada nas regiões do SE/CO entre 2013 e 2001
Fonte: ONS (2013b)

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico brasileiro, ONS
(2013a), em relação ao período atual, o ano de 2001 produziu menos 81% de
energia elétrica. O nível das águas nas bacias hidrográficas chegou a 28,52%,
enquanto que hoje é mantida uma média de 58% (TAB. 3), e em tempo de secas
chega a atingir 40%.
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Tabela 3 - Situação dos reservatórios das hidrelétricas da região SE/CO
REGIÃO SUDESTE / CENTRO-OESTE (situação atual 58,41%)
Principais Bacias

Principais Reservatórios

Situação Atual

Rio Parnaíba
37,67% da Região

Emborcação

10,82% da região

43,13%

Nova Ponte

11,39% da região

39,70%

Itumbiara

7,89% da região

61,34%

São Simão

2,54% da região

74,20%

Furnas

17,46% da região

64,70%

Mascarenhas de Moraes

2,18% da região

95,64%

Marimbondo

2,72% da região

73,21%

Água Vermelha

2,22% da região

77,79%

Ilha / 3 Irmãos

3,08% da região

85,62%

Jurumirim

2,01% da região

89,40%

Chavantes

1,64% da região

87,56%

Capivara

1,95% da região

100,00%

Rio Grande
25,80% da região

Rio Paraná
3,08% da região
Rio Parapanema
5,83% da região

Outras
27,53% da região
Fonte: ONS (2013c)

Por não se ter um controle sobre a natureza nem sobre a quantidade de
chuva futura, faz-se necessário o uso de outras formas de produção de energia.
No setor energético, varias inovações tecnológicas de energia renováveis
vêm sendo implementadas, a fim de aumentar a capacidade energética do País.
Entre as diversas fontes de energia renovável disponíveis e, diferentemente da
hidráulica, que é a mais difundida no Brasil, citam-se as energias obtidas com o
vento (eólica), pela biomassa (cana-de-açúcar) e a energia solar fotovoltaica.
O estudo de Macedo (2003 apud POMPERMAYER et al., 2011, p. 15) aponta
que o crescimento econômico e a proteção ao meio ambiente são os principais
motivadores de mudanças no setor energético. Além disso, as projeções
apresentadas por Macedo indicam que, no Brasil, a hidroeletricidade continuaria a
ser a mais importante fonte de energia elétrica, seguida pela geração distribuída
pelas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
53

A eletricidade gerada pelo gás natural e células combustíveis se torna cada
vez mais presente e a necessidade de diversificação da matriz energética estimula
avanços nas demais fontes de energias abundantes no País, como a eólica, de
biomassa e a solar, havendo também esforços em transmissão e armazenamento
de energia.
Complementando esse estudo, o IPEA (apud POMPERMAYER, 2011)
destacou os principais desafios tecnológicos para o aumento da capacidade do setor
elétrico brasileiro:


Eficiência em geração, transmissão, distribuição e consumo de energia
elétrica;



Armazenamento de energia;



Meio ambiente e sustentabilidade;



Sistemas de gestão energética inteligente;



Fontes alternativas de energia – principalmente renováveis.

De acordo com o levantamento do o IPEA (apud POMPERMAYER, 2011) e
pelo observado na TAB. 4, atualmente apenas 4,4% dos projetos de P&D são
dedicados a fontes renováveis ou outras fontes alternativas de energia.
Tabela 4 - Distribuição dos projetos por tema de pesquisa de 2000 a 2009
Valor total
Tema

%

Número
de
projetos

%

Valor
médio
(R$ mil)

Duração
média
(meses)

(R$ milhões)
Desenvolvimento de tecnologia para combate a fraude e furto de energia elétrica

3,2

0,2

4

0,2

810

23,5

Distribuição de energia elétrica

207

14,6

368

15,1

562

21,4

Eficiência energética

67,8

4,8

127

5,2

534

21,9

Fonte renovável ou alternativa

72,9

5,1

106

4,4

688

21

Geração de energia elétrica

107,8

7,6

168

6,9

642

22,3

52

3,7

113

4,6

460

20,1

Meio ambiente

164,2

11,5

234

9,6

702

26,1

Pesquisa estratégica

361,1

25,4

618

25,4

584

22,2

Qualidade e confiabilidade

76,1

5,4

131

5,4

581

22,1

Supervisão, controle e proteção de
sistemas elétricos

182,8

12,9

351

14,4

521

21,2

Transmissão de dados por redes elétricas

14,6

1

22

0,9

663

18,2

Transmissão de energia elétrica

112,8

7,9

189

7,8

597

21,3

1.422,30

100

2.431

100

–

–

Medição

Total
Fonte: ANEEL (2011)
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2.3.1 A energia eólica como inovação tecnológica

A energia eólica provém da energia cinética do ar em movimento (o vento),
captada por turbinas, cujo rotor está ligado a um gerador elétrico, seja diretamente
ou por intermédio de uma caixa de engrenagens (BRASIL, 2012).
A variável mais importante para avaliar o potencial de geração eólica de uma
região é a velocidade dos ventos locais. Para a Confederação Nacional das
Indústrias - CNI (BRASIL, 2008), admite-se considerar o uso de aerogeradores nas
localidades em que a velocidade média anual dos ventos supera 6 m/s. Caso
contrário, o uso dessa energia atenderá somente necessidades pequenas e
específicas, como, por exemplo, o bombeamento de água.
Em 2011, de acordo com Conselho Global de Energia Eólica (Global Wind
Energy Council – GWEC), a capacidade instalada em energia eólica no mundo
cresceu 21%, com um aumento de 41,2 GW, alcançando, assim, um total de 238
GW (GLOBAL WIND..., 2013).
Ainda de acordo com esse relatório, o Brasil foi o país que apresentou o maior
crescimento mundial no fornecimento de energia eólica (63%), com sua capacidade
instalada passando de 927 MW, em 2010, para 1.509 MW, em 2011.
Segundo a Global Wind... (2013), estão em construção outras 59 usinas
eólicas (FIG. 7), que, juntas, alcançam 1.507 MW, o que permitirá dobrar a
capacidade instalada em pouco tempo.

Figura 7 - Parque eólico no estado do Rio Grande do Norte
Fonte: Brasil Econômico (2011)
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Em um estudo feito pela CNI (BRASIL, 2008), foram identificados vários
argumentos a favor da expansão do parque eólico no Brasil, tendo como o principal
a complementaridade no fornecimento de energia nos períodos de seca.
Outro argumento importante é o fato de a geração eólica não emitir poluentes
atmosféricos, o que contribui diretamente para a redução das emissões de gases de
efeito estufa decorrentes do sistema elétrico nacional.
Um fator positivo para a utilização da energia eólica como fonte geradora de
energia elétrica se deve ao enorme potencial de vento do nordeste brasileiro, o que
poderá reduzir a dependência energética desta região em relação as demais regiões
do país.
O potencial eólico da Região Nordeste é de 75 GW e, se forem utilizados
apenas 20% desse valor, obtém-se uma energia elétrica suficiente para atender 70%
do consumo de energia da região (BRASIL, 2008).
Em paralelo à implementação da energia solar fotovoltaica, outra fonte
alternativa de geração de energia elétrica que vem se desenvolvendo com maior
rapidez no Brasil é a energia eólica.
De acordo com a EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE (2013a),
em novembro de 2013, foi realizado um leilão de energia, no A-3/2013, com o
objetivo de suprir a demanda de eletricidade no Brasil até o ano de 2016. Nesse
leilão, foram contratados 39 novos empreendimentos eólicos, cujo preço final do
custo da energia por MWh foi de R$124,43; preço bem inferior ao dos primeiros
parques eólicos instalados no Brasil.
Para Mauricio Tolmasquim, presidente da EPE, a energia fotovoltaica tende a
ter preços comparados aos da eólica. Para ele, este é o momento da eólica, mas em
um cenário de médio prazo a energia fotovoltaica terá o seu espaço. Tolmasquim
ainda afirmou que o preço por MWh está caindo e que o Brasil, por possuir uma
ótima insolação, a tendência é a energia fotovoltaica ficar naturalmente mais
competitiva.
No entanto, tanto para a energia solar fotovoltaica quanto para a energia
eólica, faltam políticas de incentivo financeiro (subsídio), o que causa um entrave na
competitividade desses tipos de energias elétricas em relação às fontes
convencionais utilizadas no País. A energia solar fotovoltaica, por sua vez, em maior
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desvantagem já que não aparece nos números de energia elétrica contratados e
homologados pela ANEEL (PROINFA, 2012).

2.3.2 A biomassa como inovação tecnológica

A produção de energia elétrica a partir da biomassa é obtida utilizando-se
vários tipos de matérias primas. A biomassa pode ser descrita como todo recurso
renovável, oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) e que pode
ser utilizada na produção de energia (ANEEL, 2008). Algumas delas são: resíduos
urbanos (lixo), eucaliptos e pinus (floresta energética), cana-de-açúcar, entre outras.
Ainda de acordo com a ANEEL (2008), têm-se desenvolvido e aperfeiçoado
tecnologias para aumentar a eficiência da conversão de biomassa em energia
elétrica. Também, tem-se tornado comum a cogeração em sistemas que utilizam a
biomassa como fonte energética, o que contribui para o aumento da eficiência
desses processos, redução de custos e dos impactos socioambientais.
A queima conjunta consiste na produção de dois ou mais resultantes
energéticos, a partir de um único processo para geração de energia. A tecnologia
mais utilizada e de melhor aproveitamento é o ciclo a vapor com turbinas de
contrapressão. Neste processo, a biomassa é queimada diretamente em caldeiras e
a energia térmica resultante é utilizada na produção do vapor. O vapor produzido
aciona as turbinas usadas no trabalho mecânico requerido nas unidades de
produção; ao mesmo tempo, as turbinas são utilizadas para geração de energia
elétrica (FIG. 8). Além disso, o vapor que seria liberado na atmosfera, após a
realização desses processos, pode ser encaminhado para o atendimento das
necessidades térmicas do processo de produção. Este processo está maduro do
ponto de vista comercial e é o mais disseminado atualmente. O Brasil conta,
inclusive, com diversos produtores nacionais da maior parte dos equipamentos
necessários (ANEEL, 2008).
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Figura 8 - Processo de produção de energia elétrica através da biomassa
Fonte: Energia Inteligente (2010)

Um fator positivo na utilização da biomassa como inovação para a produção
de energia elétrica é o fato de o Brasil ser um grande produtor de cana-de-açúcar. A
maior parte das usinas de biomassa no Brasil utiliza o bagaço de cana-de-açúcar
como combustível. Essas geradoras de energia elétrica estão, normalmente,
associadas às usinas que fabricam etanol e açúcar, queimando o bagaço para a
geração de calor para o processo produtivo e energia elétrica (BRASIL, 2012).

2.3.3 A energia fotovoltaica como inovação tecnológica

Os sistemas fotovoltaicos transformam diretamente a energia solar em
energia elétrica. A célula fotovoltaica é o componente básico do sistema, sendo
constituída de material semicondutor que converte a energia solar em eletricidade de
corrente contínua. Os sistemas fotovoltaicos apresentam a vantagem de utilizarem,
além da luz solar direta, também a difusa, permitindo seu funcionamento em dias em
que o céu não está completamente limpo (BRASIL, 2012).
A vantagem de usar sistemas solares fotovoltaicos consiste na produção de
energia elétrica de forma distribuída, minimizando os custos de transmissão. A
limitação, de acordo com o National Renewable Energy Laboratory - NREL (2005), é
atribuída à capacidade das placas fotovoltaicas, que para geração de grande
quantidade de energia elétrica dependem de grande número de placas. No entanto,
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comparado com a biomassa e a eólica, é necessário uma área menor para a
produção da mesma quantidade de energia.
Uma maior descrição deste sistema e suas vantagens estão contidas no
APÊNDICE A.

2.4 Incentivos ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica

Breyer et al. (2010) identificaram padrões nos caminhos em que as
tecnologias são inventadas, melhoradas e difundidas na sociedade. Eles também
descrevem a complexidade da natureza do processo de inovação, em que as
incertezas são inerentes ao processo. Descrevem, além disso, a importância dos
fluxos de conhecimento em todos os setores e da longevidade do período de
maturidade da tecnologia.
Ainda segundo Breyer et al. (2010), uma forma de entender como uma
tecnologia se tornará madura ao longo do tempo é fazendo o levantamento de sua
curva de aprendizado.
A curva de aprendizado foi desenvolvida para fornecer um panorama mais
geral da tecnologia ao longo do tempo, incluindo não apenas o trabalho do homem,
mas todos os custos de produção e da cadeia de produção. No GRÁF. 5, é possível
perceber que o custo de produção dos sistemas fotovoltaicos tem caído de acordo
com o aumento da experiência e do conhecimento sobre a produção. Ressalta-se
que, em 2010, a taxa de aprendizado chegou a 19,3% do custo de produção.
Segundo Breyer et al. (2010), todas as outras tecnologias para a produção de
energia possuem taxas menores de crescimento em longo prazo ou possuem taxas
de aprendizagem mais baixas. Normalmente, essas duas taxas (de crescimento e
aprendizagem), que são importantes para o conhecimento da perspectiva da
tecnologia, são baixas.
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Gráfico 5 - Curva de aprendizado dos módulos fotovoltaicos
Fonte: Breyer et al. (2010)

A maioria das novas tecnologias têm custos mais elevados que as atuais, em
uso. É somente por meio do aprendizado das novas tecnologias, durante a
implementação no mercado, que esses custos são reduzidos e o produto se adequa
aos custos do mercado. A energia fotovoltaica e a obtida usando os biocombustíveis
estão entre as tecnologias com maior potencial de terem seus custos equiparados
aos das fontes atuais (IEA, 2008).
Outro conceito importante abordado pelo Renewable Energy Advisors (REA)
é o grau de paridade. De acordo com a empresa, a expressão ‘grau de paridade’ é
utilizada para descrever o ponto no tempo em que o desenvolvimento de uma
tecnologia irá produzir eletricidade ao mesmo custo das tecnologias tradicionais. Isto
é, quando a nova tecnologia pode produzir eletricidade tão barata quanto as formas
de produção de eletricidade atualmente disponíveis, desde a sua produção até a sua
distribuição na rede.
Estudos recentes de Salamoni (2009) indicam que, em algum momento entre
2015 e 2020 (dependendo se nesse período houver aumento dos preços das
energias convencionais e da taxa de custo dos sistemas fotovoltaicos), o custo da
energia solar fotovoltaica irá atingir a paridade (ou seja, tornar-se competitivo,
incluindo impostos e taxas) com a rede elétrica convencional no Brasil.
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Outro incentivo ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil é
devido ao módulo fotovoltaico, constituído de células fotovoltaicas, ter como principal
material na sua composição o silício.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (2012), o Brasil é
um dos maiores produtores mundiais de silício grau metalúrgico (SiGM), com
capacidade de produção de aproximadamente 200 mil t/ano. Essas pesquisas ainda
apontam uma nova maneira de obter silício de grau solar (SiGS), utilizado na
confecção de células fotovoltaicas. Trata-se da Rota Metalúrgica, alternativa à
produção tradicional desse tipo de silício, que daria ao Brasil a chance de entrar
nesse ramo do mercado.

2.4.1 Barreiras ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica

De acordo com o Relatório de Alternativas Energéticas da CEMIG (2012), as
principais barreiras relacionadas ao desenvolvimento de novas energias podem ser
divididas em cinco questões principais: dificuldades tecnológicas, culturais,
econômicas, financeiras e institucionais.
Ainda, segundo essa instituição, sob o ponto de vista tecnológico, deve-se
atentar para o uso de equipamentos eficientes, que muitas vezes não possuem
custos competitivos no mercado. No caso de países que não têm experiência neste
mercado, é comum apresentarem um atraso na fabricação e no uso de tais
equipamentos.
Um grande esforço na PD&D (Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração)
é necessário para desenvolver novas tecnologias quanto para reduzir os
custos daquelas já disponíveis. Outros avanços e soluções de baixo custo
são necessários para as tecnologias de maior importância, como a energia
solar fotovoltaica, carvão, biocombustíveis, a captura de CO2, baterias
elétricas, células de combustível e produção de hidrogênio. (IEA, 2008, p. 8,
3
tradução livre).

O silício utilizado para a produção de módulos fotovoltaicos deve possuir um
alto grau de pureza, cerca de 99,999%, denominado silício de grau solar (SiGS).
Atualmente não existe no Brasil a purificação de silício até o grau solar em nível
comercial, apenas algumas pesquisas acadêmicas sobre o assunto.
3

No original: “A major acceleration in RD&D effort is needed both to bring forward new technologies
and to reduce costs of those already available. Further advances and lower cost solutions are
needed for critical technologies such as solar PV, advanced coal plant, advanced biofuels, CO2
capture, electric batteries, fuel cells and hydrogen production”.
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Como descrito por Aulich e Schulze (2003), hoje em dia todo o silício cristalino
utilizado para células solares origina-se da decomposição térmica de alta pureza
para produzir silício de grau eletrônico (SiGE), de pureza igual a 99,9999999%. A
produção do SiGE tem um grande impacto ambiental associado às emissões de,
principalmente, CO2, NOx e SO2 (CEMIG, 2012b). Os principais produtores
mundiais de silício de grau eletrônico são: Cicuta (EUA), Wacker Chemie
(Alemanha) e Tokuyama Soda (Japão). Hoje a maior barreira tecnológica para a
produção de silício tem sido o custo de sua purificação, por consumir grandes
quantidades de energia. Como a demanda ainda é pequena para o setor, a curva de
diminuição dos custos ainda é longa e demorada.
As questões culturais, ainda de acordo com a CEMIG (2012), são muito
presentes em mudanças no perfil de uso de recursos energéticos, uma vez que a
população em geral nunca se preocupou ou não aprendeu a utilizar a energia
corretamente.
Por fim, em relação à barreira econômica, são levadas em conta as incertezas
quanto à evolução dos preços da energia, o capital de investimento para a
implementação dessas formas de geração de energia, além da difícil aceitação de
financiamento pelos bancos a esses projetos (CEMIG, 2012b).

2.5 Contribuição do referencial teórico

O referencial teórico formou uma base significativa de informações para o
desenvolvimento do trabalho.
Dentre todas as informações levantadas, as obtidas com base nos estudos e
documentos de Costa (2008), Ferreira Neto (2013), Pereira et al. (2010), United
States of America (2005), Renewable Electricity... (2012), ABINEE (2012), Breyer et
al. (2010), GTES (2004), Salamoni (2009) e Industry Overview (2013) tiveram grande
importância para a realização da dissertação. Estes autores descrevem e analisam
estudos sobre a Alemanha e Estados Unidos e a experiência de implementação dos
sistemas solares fotovoltaicos, além das leis e subsídios que o governo desses
países criaram para estimular o desenvolvimento da tecnologia.
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Outras informações relevantes foram as obtidas com a concessionária de
energia de Minas Gerais, CEMIG (2012), a ANEEL (2012), o IBGE (2010) e outros,
como Brasil (2013) e Costa (2008), que foram necessários para definir os segmentos
de mercado que precisarão, ou não, implementar o uso da energia fotovoltaica.
As informações colhidas também foram importantes para prever em quanto
tempo a energia fotovoltaica terá um custo comparável com as energias atualmente
utilizadas.
O referencial teórico também mostra métodos de implementação de uma
inovação, sendo que o que se revelou mais adequado para ser utilizado é o PDCA
de inovação.
Sendo assim, o PDCA de inovação, abordado plenamente por Oliveira (2000)
e Werkema (2002; 2005; 2006; 2008), será utilizado para identificar os facilitadores e
os dificultadores para a implementação da energia solar fotovoltaica em Minas
Gerais.
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3 METODOLOGIA

Neste capitulo é apresentado como as informações presentes no referencial
teórico e também em outros documentos serão utilizados para atingir o objetivo
proposto. Também é descrito o PDCA da inovação e como esse método contribui
para identificar os dificultadores e os facilitadores que serão encontrados na
implementação da energia fotovoltaica em Minas Gerais.
Segundo Falconi (1996), método é uma palavra que vem do grego e é a soma
das palavras gregas Meta e Hodós, sendo que Hodós significa caminho. Portanto,
método significa “caminho para a meta”.
Desta forma, o método mostrará o caminho que deverá ser utilizado para
identificar os facilitadores e os dificultadores tecnológicos na implementação da
energia fotovoltaica em Minas Gerais. Ao percorrer esse caminho, serão
identificados os dados necessários para se chegar aos objetivos propostos:


Identificar a necessidade da energia fotovoltaica no Brasil e em Minas
Gerais;



Mostrar um comparativo da experiência energética solar dos EUA e da
Alemanha com o Brasil;



Descrever como é feita a gestão da matriz energética de Minas Gerais e
seu potencial para a energia fotovoltaica;



Identificar como o PDCA pode ser utilizado para a gestão da
implementação da energia fotovoltaica.

3.1 Caracterização do tipo de pesquisa

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser considerada exploratória.
De acordo com Amboni (1997), a pesquisa é do tipo exploratório quando tem
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e alterar conceitos e ideias, para a
formulação de abordagens mais condizentes com o desenvolvimento de estudos
posteriores. Assim, ela estabelece a primeira etapa de um estudo para familiarizar o
pesquisador com o assunto que ele procura investigar.
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Segundo Theodorson e Theodorson (1970, p. 663), o estudo exploratório
pode ser definido como:
Estudo Exploratório. Um estudo preliminar com o propósito maior de se
tornar familiar com o fenômeno a ser investigado, de modo que o estudo
seja feito com um maior entendimento e precisão. O estudo exploratório
(que pode utilizar qualquer variedade de técnicas, usualmente com uma
amostra pequena) permite o investigador definir seu problema de pesquisa
e formular suas hipóteses com maior exatidão. Isto também possibilita a
escolha das técnicas mais adequadas para a pesquisa e decidir sobre as
questões que mais precisam de ênfase e de uma investigação detalhada.
Também, alerta sobre o potencial das dificuldades, as sensibilidades e
4
áreas de resistência. (Tradução livre).

Quanto aos meios, a pesquisa utilizará a abordagem qualitativa por
considerar que esta técnica é a mais adequada para obter os resultados desejados.
Uma pesquisa é qualitativa, de acordo com Godoy (1995, p. 58), se possui as
seguintes características principais:
Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como
instrumento chave; Possui caráter descritivo; O processo é o foco principal
de abordagem e não o resultado ou o produto; A análise dos dados é
realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; Não requer o
uso de técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, tem como preocupação
maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados.

Para este estudo, será feita uma pesquisa documental.
A pesquisa documental, para Ribas e Fonseca (2008), tem sua fonte de
coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, ou seja, esses dados podem
estar compilados em forma de estatísticas, cartas, contratos, fotografias, filmes,
mapas etc.

3.2 Unidade de análise e de observação

A unidade de analise utilizada será o setor elétrico do Estado de Minas Gerais
e as unidades de observação serão os consumidores e os produtores potenciais de
energia fotovoltaica deste estado.

4

No original: "Exploratory study. A preliminary study of the major purpose of which is to become
familiar with a phenomenon that is to investigate, so that the major study to follow may be designed
with greater understanding and precision. The exploratory study (which may use any of a variety of
techniques, usually with a small sample) permits the investigator to define his research problem and
formulate his hypothesis more accurately. It also enables him to choose the most suitable techniques
for his research and to decide on the questions most in need of emphasis and detailed investigation,
and it may alert him to potential difficulties, sensitivities, and areas of resistance".
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A seguir, para cada objetivo especifico, estão as informações necessárias
para atingi-los:



Identificar a necessidade da energia fotovoltaica no Brasil:
o População sem acesso a energia elétrica;
o Mercado que tem interesse em diminuir sua dependência em
relação às concessionárias de energia.



Mostrar um comparativo da experiência energética solar dos EUA e da
Alemanha com o Brasil:
o Melhores práticas realizadas pelos EUA e pela Alemanha;
o Incentivos à implementação de uma nova fonte de energia elétrica.



Descrever como é feita a gestão da matriz energética de Minas Gerais e
seu potencial para a energia fotovoltaica:
o Espaço para a implementação de uma nova fonte de energia
elétrica em Minas Gerais.



Identificar como o PDCA pode ser utilizado para a gestão da
implementação da energia fotovoltaica:
o Fluxograma / teoria sobre PDCA de inovação.



Identificar os facilitadores e dificultadores:
o Tecnologia disponível no Brasil para sistemas fotovoltaicos;
o Tipos de implementações/sistemas solares fotovoltaicos existentes.

3.3 Coleta de dados

A coleta de dados foi feita na literatura existente, nos trabalhos já realizados e
publicados sobre o tema, nos relatórios das empresas responsáveis pela distribuição
de energia elétrica em Minas Gerais e nas informações sobre as melhores práticas
de implementação de energia fotovoltaica realizadas em outros países.
Os documentos necessários para a elaboração desta dissertação foram:


Relatório Anual e Sustentabilidade 2012 (CEMIG, 2012b);



Resolução Homologatória nº 1.507, de 5 de abril de 2013 (ANEEL, 2013);



Resolução Normativa nº 481, de 17 de abril de 2012 (ANEEL, 2012a);



Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 – (ANEEL, 2012b);
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Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº 31/COGEN/SEAE/MF –
(BRASIL, 2011);



Alternativas Energéticas (CEMIG, 2012b);



Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (BRASIL, 2012);



Technological innovation policies to promote renewable energies: Lessons
from the European experience for the Brazilian case (COSTA et al., 2008);



Energy Policy Act Of 2005 (USA, 2005);



Terms of Reference – Europa, Renewable Electricity Standard for Europe
(RENEWABLE ELECTRICITY…, 2012);



Renewable Energy Sources Act – Alemanha, Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (GERMANY,
2007);



Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira (EPE,
2012);



Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica
Brasileira (ABINEE, 2012);



Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios
(IBGE, 2010).

3.4 Estratégia de análise

Como o PDCA é um método que pode ser empregado na implementação de
novos produtos e processos, ele será utilizado para guiar a identificação das
dificuldades e facilidades que serão encontradas na implementação da energia
fotovoltaica em Minas Gerais.
Os facilitadores e os dificultadores foram encontrados à medida que os
passos desse método foram sendo cumpridos.
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Quadro - Estratégia de Análise de Dados
Instrumento de
Coleta de Dados

Fonte de Dados

Pesquisa
documental

Referencial teórico; base de
dados da concessionária de
energia e de outros órgãos
oficiais; trabalhos publicados
sobre o assunto

CEMIG (2012), Brasil (2013), Costa et
al. (2008)

Pesquisa
documental

Referencial teórico; base de
dados da concessionária de
energia; órgãos oficiais;
trabalhos publicados sobre o
assunto

Melhores práticas realizadas
por EUA e Alemanha;

Costa et al. (2008), Ferreira Neto
(2013), Pereira (2010) United States of
America (2005), Renewable Electricity
(2012), ABINEE(2012), Breyer et al.
(2010), GTES (2004), Salamoni
(2009), Industry Overview (2013)

Pesquisa
documental

Referencial teórico; trabalhos
publicados sobre o assunto;
órgãos oficiais

Fluxograma / teoria sobre
PDCA de inovação;

Oliveira (2000), Werkema (2002; 2005;
2006; 2008)

Pesquisa
documental

Dados obtidos nos objetivos
anteriores e no referencial
teórico

Objetivos Específicos

Dados

Autores / documentos

Identificar a necessidade
da energia fotovoltaica no
Brasil

Mercado que tem interesse
em diminuir a dependência
em relação às
concessionárias de energia;
População sem acesso a
energia elétrica;

ANEEL (2012), CEMIG (2012),
Bamberg (2013), Brasil (2012),
Galdino et al. (2000), Pereira et al.
(2010)

Descrever como é feita a
gestão da matriz
energética de Minas
Gerais e seu potencial
para energia fotovoltaica

Espaço para implementação
de uma nova fonte de
energia elétrica em MG;

Mostrar um comparativo
da experiência energética
solar dos EUA e da
Alemanha com o Brasil
Identificar como o PDCA
pode ser utilizado para a
gestão da implementação
da energia fotovoltaica

Quadro 2 - Estratégia de análise de dados
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os dados obtidos na pesquisa e também contém a
análise documental dos mesmos. Está dividido em 5 itens, sendo 4 correspondentes
aos objetivos específicos e 1 ao objetivo geral. Para cada objetivo especifico e geral
há um subitem com os resultados e discussões específicos a cada um.

4.1 A necessidade da energia fotovoltaica em Minas Gerais

O valor pago pelo kWh em Minas Gerais é de R$ 0,34700 (sem impostos), de
acordo com a Resolução Homologatória nº 1.507 da ANEEL, publicada em
08/04/2013.
Se for considerada a população do Estado de Minas Gerais de 19.597.330
pessoas e o consumo anual de energia que é de 48.796.483,00 MWh (CEMIG,
2010), obtém-se um consumo médio de 2.321 kWh por pessoa e um gasto médio
anual de R$806,00 ou, aproximadamente, R$70,00 mensais por pessoa residente
em Minas Gerais no ano 2010.
Com base no Atlas Solarimétrico de Minas Gerais (CEMIG, 2012a), dentre as
mesorregiões do estado de Minas Gerais, a região metropolitana se destaca pelo
consumo de 18.753.308 KWh anuais. Isso corresponde a um consumo de 3.004
KWh per capita ou a um custo de R$1.043,00 anuais.
A mesorregião de Campo das Vertentes, constituída pelas cidades de
Barbacena, Lavras e São João Del Rei, possui o maior gasto per capita em consumo
de energia elétrica. Anualmente este custo pode chegar a R$1.373,21, conforme a
TAB. 5.
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Tabela 5 - Consumo e gasto financeiro com energia elétrica por mesorregião em
2010
CONSUMO
ANUAL
(MWh)

CONSUMO
PER
CAPITA
(kWh)

GASTO
ANUAL
(Per Capita)

GASTO
MENSAL
(Per
Capita)

MESORREGIÃO

POPULAÇÃO

METROPOLITANA

6.242.548,00

18.753.308.000,00

3.004,11

R$ 1.042,43

R$

86,87

TRIÂNGULO
MINEIRO

2.144.482,00

4.949.749.000,00

2.308,13

R$

800,92

R$

66,74

NORTE

1.607.045,00

4.713.486.000,00

2.933,01

R$ 1.017,76

R$

84,81

VALE DO
RIO DOCE

1.620.993,00

4.562.481.000,00

2.814,62

R$

976,67

R$

81,39

SUL

2.641.385,00

4.493.092.000,00

1.701,04

R$

590,26

R$

49,19

ZONA DA MATA

1.956.793,00

3.998.463.000,00

2.043,38

R$

709,05

R$

59,09

OESTE

962.415,00

2.328.549.000,00

2.419,49

R$

839,56

R$

69,96

CAMPO DAS
VERTENTES

554.354,00

2.193.792.000,00

3.957,38

R$ 1.373,21

R$ 114,43

CENTRAL

412.712,00

1.297.408.000,00

3.143,62

R$ 1.090,83

R$

90,90

NOROESTE

366.418,00

823.882.000,00

2.248,48

R$

780,22

R$

65,02

JEQUITINHONHA

699.413,00

412.745.000,00

590,13

R$

204,78

R$

17,06

VALE DO MUCURI

385.413,00

269.528.000,00

699,32

R$

242,66

R$

20,22

19.593.971,00

48.796.483.000,00

2321,89

R$805,7

R$67,14

Fonte: Dados da pesquisa

Por meio do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010), é possível fazer a composição do mapa da exclusão
elétrica em Minas Gerais.
O Instituto pesquisou o número de domicílios com acesso a energia elétrica,
verificando, ainda, a origem dessa energia – se provinha de companhia distribuidora
ou de outra fonte.
Esses dados indicam que 99,29% dos domicílios do estado têm acesso a
energia elétrica, o que significa que 42.819 domicílios não têm acesso à energia
elétrica, destes, 12.559 estão localizados na zona urbana e 30.260 na zona rural.
Por meio dessa análise realizada separadamente para as mesorregiões de
planejamento do estado, é possível observar que a região Jequitinhonha/Mucuri
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apresenta o maior percentual de domicílios sem energia elétrica em relação à
quantidade total de domicílios da região – 3,48% (923 domicílios) –, seguida da
Região Noroeste com 2,71% (3.017 domicílios), e pela Região Norte, que conta com
2,42% dos domicílios sem acesso à energia elétrica (10.788 domicílios). Por outro
lado, a Região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de domicílios sem
acesso a energia (0,19%), que representam 690 domicílios desta região.
Se se pensar na mesorregião onde há maior possibilidade de conectar a
energia fotovoltaica na rede, os mercados que podem ser trabalhados são a região
metropolitana de Belo Horizonte e o Campo das Vertentes, pois elas possuem um
maior consumo de energia elétrica. Nesta indicação não se leva em consideração o
retorno financeiro sobre o investimento, mas apenas o consumo.
Se for considerado o número de domicílios sem acesso a energia elétrica, as
mesorregiões de Jequitinhonha/Mucuri, Nordeste e Norte são as mais promissoras
para a implementação da energia solar fotovoltaica.
A CEMIG classifica os consumidores de acordo com o acesso a energia
elétrica e localização. Aqueles que ainda não possuem acesso a energia elétrica são
classificados como isolados e/ou remotos, dependendo da sua localização, pois é
importante determinar o caminho necessário para fornecer energia elétrica a eles.
Assentamentos isolados geralmente estão localizados em áreas difíceis de
alcançar, como ilhas e áreas de proteção naturais, onde a extensão da rede
convencional é inviável.
A CEMIG categorizou conexões isoladas e os métodos específicos que
podem ser seguidos para fornecer serviços de energia elétrica, como:


Comunidades localizadas em ilhas: podem ser abastecidas com sistemas
de rede convencionais, com mini-redes híbridas e sistemas fotovoltaicos.
Assim, a viabilidade técnica e financeira é o que determina qual
tecnologia utilizar; isso significa que a ilha poderá ser ligada por linhas
aéreas ou sistemas descentralizados;



Consumidores localizados em áreas de proteção natural: só podem ser
abastecidos com energia elétrica por sistemas próprios gerados por água,
combustível, solar, eólicos, entre outros.

Segundo a Nota Técnica no 027/2012 da ANEEL, a CEMIG tem proposta para
instalar 55.652 ligações elétricas até o ano de 2014.
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4.1.1 Resultados e discussões

No estado de Minas Gerais, de acordo com IBGE (2010), 99,29% das
residências possuíam energia elétrica, ou, mostrando os resultados de outra forma,
42.819 domicílios em Minas não tinham acesso a energia elétrica, sendo 12.559 na
zona urbana e 30.260 na zona rural.
Como a Região Jequitinhonha/Mucuri (3,48% ou 923 domicílios), a Região
Noroeste (2,71% ou 3.017 domicílios) e a Região Norte (2,42% ou 10.788
domicílios) são as regiões com maior número de domicílios sem acesso a energia,
elas necessitam, a princípio, da energia fotovoltaica ou outra fonte alternativa de
fornecimento de energia.
Já a Região Centro-Oeste (0,19% ou 690 domicílios), Belo Horizonte e o
Campo das Vertentes são as com menor número de residências sem acesso a
energia elétrica ou de maior acesso a rede de energia elétrica. Para essas regiões a
energia fotovoltaica é viável se houver um melhor incentivo governamental para sua
utilização.

4.2 A gestão da matriz energética de Minas Gerais e seu potencial para a
energia fotovoltaica

De acordo com a CEMIG (2012a), Minas Gerais possui 372 empreendimentos
em operação com uma potência instalada de 19.595 MW, sendo prevista, para os
próximos anos, uma adição de 1391 MW na capacidade de geração como resultado
de 7 empreendimentos em construção.
A TAB. 6 apresenta o número e a potência de energia elétrica das Centrais
Geradoras Hidrelétricas (CGH), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), Usinas
Hidrelétricas de Energia (UHE) e Usina Termelétrica de Energia (UTE). A CEMIG
ainda possui uma usina eólica e uma solar em desenvolvimento na cidade de Sete
Lagoas.
Em Minas Gerais, a CEMIG é a principal concessionária e distribui energia
para 805 dos 853 municípios mineiros.
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Tabela 6 - Empreendimentos em operação em Minas Gerais, 2011
TIPO QUANTIDADE
CGH
84
PCH
87
UHE
63
UTE
138
TOTAL
372

POTÊNCIA
48.694,00
719.189,00
16.968.175,00
1.859.052,00
19.595.110,00

KW%
0,25
3,67
86,59
9,49
100,00

Fonte: Dados da pesquisa

O Estado de Minas Gerais foi dividido em 10 (dez) regiões administrativas
(GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2013):
1. Noroeste de Minas;
2. Norte de Minas;
3. Centro-Oeste de Minas;
4. Jequitinhonha/Mucuri;
5. Rio Doce;
6. Triangulo;
7. Alto Paranaíba;
8. Sul de Minas;
9. Zona da Mata;
10. Central.
Estas regiões possuem diferentes características geográficas e culturais,
sendo a central e a sul do estado as mais desenvolvidas, com cidades maiores e
boa infraestrutura; enquanto o norte apresenta características de uma região rural,
com baixa renda e de atividade financeira típica de zona com predominância de
atividade rural, como mostrado no QUADRO 3.
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REGIÃO

ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS

Região Central

Alto grau de urbanização e alta densidade
demográfica;

Região da Mata

Segunda região em densidade demográfica
e alto grau de urbanização;

Região Sul

Terceira região em densidade demográfica e
possui alto grau de urbanização;

Região Triângulo Mineiro

Restrições ao atendimento aos domicílios
localizados nas regiões dos reservatórios de
usinas em função da legislação ambiental

Região Alto Paranaíba

Grandes extensões territoriais e a baixa
densidade demográfica são dificultadores
para a eletrificação desta região

Região Centro-Oeste

Alto grau de urbanização e uma densidade
demográfica baixa

Região Noroeste

Grandes extensões territoriais e a baixa
densidade demográfica são dificultadores
para a eletrificação desta região

Região Norte

Grandes extensões territoriais, baixa
densidade demográfica e médio/baixo poder
aquisitivo são dificultadores para a
eletrificação desta região

Região
Jequitinhonha/Mucuri

Grandes extensões territoriais, baixa
densidade demográfica e baixo poder
aquisitivo são dificultadores para a
eletrificação desta região

Região do Rio Doce

Média densidade demográfica e alto grau de
urbanização;

Quadro 3 - Aspectos socioeconômicos por mesorregião de Minas Gerais
Fonte: Aneel (2004); IBGE (2010)

As concessionárias de energia que atendem o estado de Minas Gerais são a
Empresa Elétrica Bragantina (BRAGANTINA – MG) a Companhia Energética de
Minas Gerais (CEMIG), a Companhia Luz e Força Mococa (CLFM – MG) e a
Energisa Minas Gerais (EMG) (ANEEL, 2013).
Sob concessão da CEMIG se encontram 774 dos municípios, enquanto a
Energisa Minas Gerais é responsável por 65 deles, a Empresa Elétrica Bragantina
por 10 e Força Mococa por 3. O mapa (FIG. 9) ilustra como é feito o abastecimento
de energia elétrica de Minas Gerais. Notam-se grandes regiões no mapa,
principalmente na parte norte e nordeste, onde não há muitas linhas de transmissão
presentes.
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Figura 9 - Linhas de transmissão do estado de Minas Gerais
Fonte: CEMIG (2011)
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4.2.1 Resultados e discussões

A CEMIG é a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para
a maioria dos municípios e residências de Minas Gerais, de acordo com a ANEEL
(2013). No entanto, a maioria dos segmentos da população de Minas Gerais com
potencial de utilização da energia fotovoltaica, seja como forma de redução do gasto
com energia ou como forma de ter um fornecimento de energia sustentável, estão
localizados dentro da sua área de abrangência.
Novamente, estes segmentos potenciais e/ou municípios não possuem uma
política de incentivo onde possam conseguir um retorno a curto e médio prazo
sobre o investimento feito com a implementação da energia fotovoltaica, como
abordado por Abdala (2012).
Jequitinhonha/Mucuri, Noroeste e Norte são as regiões com maior número de
domicílios sem acesso a energia e necessitam, a princípio, da energia fotovoltaica
ou outra fonte alternativa de fornecimento de energia.

4.3 Comparação da experiência energética solar dos EUA e da Alemanha com
a do Brasil

Tanto os EUA quanto a Alemanha se tornaram referências mundiais no que
se diz respeito à implantação da energia solar fotovoltaica. Portanto, é necessário
conhecer o que esses países fizeram para alcançar esse desenvolvimento e
comparar com o que Brasil está fazendo, com o objetivo de obter informações que
deem base e direcionem a implementação de um programa de energia fotovoltaica
eficiente.

4.3.1 Melhores práticas norte-americanas

Nos Estados Unidos, o governo editou leis que estabelecem que o
consumidor receba desconto no imposto de renda como forma de incentivo à
utilização da energia solar fotovoltaica. Este programa foi criado pelo Energy Policy
Act de 2005 e foi instituído um crédito de imposto federal para imóveis residenciais,
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que utilizam energia elétrica proveniente de sistemas fotovoltaicos e de sistemas de
aquecimento solar de água (DATABASE..., 2012).
A Lei de Melhoria e Expansão de Energia de 2008 (The Energy Improvement
and Extension Act of 2008) alargou o crédito fiscal para sistemas de energia eólica
de pequeno porte e bombas de calor geotérmicas, desde 1º de janeiro de 2008.
Outras revisões principais nesta lei incluíram uma extensão de oito anos do crédito
fiscal para até 31 de dezembro de 2016 (capacidade de tomar o crédito contra o
imposto mínimo alternativo) e a remoção do limite de crédito de US $ 2.000 para
sistemas de energia fotovoltaica, a partir de 2009. O crédito foi reforçado em
fevereiro de 2009 pela Lei de Recuperação e Reinvestimento de 2009, que removeu
o montante máximo de crédito para todas as tecnologias elegíveis (exceto as células
de combustível) colocados em funcionamento depois de 2008.
Com isso, o contribuinte norte-americano pode receber um desconto em sua
própria residência (na qual mora) ou em outra da qual é dono.
Os gastos com equipamento são tratados como realizados quando a
instalação é concluída; se a instalação for um novo lar, a data do "colocado em
serviço" é a data de ocupação do imóvel pelo proprietário.
As despesas incluem os custos do trabalho de preparação do local, da
montagem, da instalação original do sistema, da compra das tubulações e das
fiações para interligar um sistema com a casa.
Se o crédito de imposto federal ultrapassar a responsabilidade fiscal, o
montante em excesso poderá transitar para o ano fiscal seguinte.
Outra forma de incentivo foi o financiamento de sistemas fotovoltaicos por
meio do Energy Efficient Mortgage (EEM), que pode ser utilizado pelos habitantes
para financiar tecnologias como a fotovoltaica, aquecedores de água, aquecedores
de ambientes e para aumentar eficiência energética em casas novas. Este programa
também ajuda os moradores a economizarem na conta de luz.
Os proprietários podem tirar proveito das hipotecas de eficiência energética
(Energy Efficiency Mortgage – EEM), seja para financiar melhorias de eficiência
energética para residências existentes, incluindo as tecnologias de energia
renovável, ou para aumentar seu poder de compra de casa com a compra de uma
nova casa energeticamente eficiente (DATABASE..., 2012).
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O governo federal dos EUA apoia esses empréstimos assegurando, por meio
da Administração Federal de Habitação (Federal Housing Administration – FHA),
que os mutuários que tiveram empréstimos negados da forma tradicional possam
adquiri-los por meio da eficiência energética e, ainda, contra inadimplência.
Os limites de hipoteca determinados pela FHA variam por município, estado e
por número de unidades de moradia. Inicialmente, essas hipotecas eram
previamente limitadas a US$ 8.000 como incentivo e também como uma garantia do
governo na implantação do programa. Desde junho de 2009, de acordo com o
Database of State Incentives for Renewables and Effiency dos Estados Unidos
(2012), esse teto de empréstimo foi retirado e o valor máximo da parcela de uma
hipoteca de eficiência energética passou a ser considerado menor de 5% de:


115% do preço de uma habitação unifamiliar de área mediana;



150% do valor empréstimo feito por uma empresa de empréstimos
americana.

Além de leis federais, provisões e programas que promovem as energias
renováveis pelo governo federal, quase todos os estados, municípios e cidades dos
EUA têm seu próprio conjunto de leis destinadas a promover a utilização de energias
renováveis. Os exemplos ciados a seguir são do estado da Califórnia.
O Programa Emergente de Energias Renováveis (The Emerging Renewables
Program) foi criado pela Comissão de Energia da Califórnia e tem como principal
objetivo estimular a demanda do mercado e, ao mesmo tempo, desenvolver um
mercado autossustentável para tecnologias emergentes em energias renováveis
como a energia fotovoltaica e eólica.
O objetivo desse programa de energia renovável é duplo:


Aumentar, no curto prazo, a quantidade de eletricidade da Califórnia
gerada por fontes de energia renováveis para proteger a confiabilidade do
sistema elétrico do estado, promover a diversidade de recursos e a
obtenção de maiores benefícios ambientais para seus residentes.



Identificar e apoiar as tecnologias emergentes de energia renovável que
apontam para um desenvolvimento promissor e, ao mesmo tempo, dar um
incentivo comercial de custo prazo a estes empreendedores.

Esse programa contribui para construir um mercado para as energias
renováveis oferecendo descontos para os consumidores, além de fornecer
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informações sobre a compra, instalação e sobre os incentivos disponíveis para as
novas energias.

4.3.2 Melhores práticas alemãs

O pilar central do regime alemão de energia renovável é o sistema Feed-intarrif (FiT), fixo combinado com o direito garantido de acesso a rede para projetos de
energia renovável (GERMANY, 2007).
As concessionárias de energia devem conectar usinas de energia renovável
em sua rede e remunerar os geradores de toda a energia que alimentarem a rede de
acordo com o sistema de tarifa alemã.
O sistema FiT possui tarifas mais altas disponíveis para energia solar
fotovoltaica, energia geotérmica e alguns tipos obtidos a partir de biomassa e
energia eólica.
Os custos das concessionárias de energia em remunerar geradores de
energia renovável, a partir do sistema FiT, são transferidos nas várias etapas da
cadeia de fornecimento de energia por meio de um sistema de tributação e,
finalmente, o consumidor final arca com os custos.
Dentre os papéis do Estado alemão está o de formular políticas públicas
capazes de incentivar e viabilizar projetos que sejam considerados benéficos à
nação.
De acordo com o relatório The photovoltaic market in Germany, lançado pela
Industry Overview (2013), a Alemanha também conta com um programa de incentivo
ao armazenamento de energia solar fotovoltaica criado pelo Ministério Federal do
Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – BMU). Esse programa é o The
Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), que dá base
à política verde da Alemanha.
O crescimento do setor verde é sustentado por tarifas feed-in, que garantem a
produção de eletricidade sem emissões de CO2 em longo prazo. As garantias do
programa EEG aos proprietários de instalações fotovoltaicas pelo feed-in é a
manutenção da tarifa e de compra pelas concessionárias pelo período de 20 anos
variando os valores de acordo com o tamanho do sistema implementado.
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Este regime de incentivo tarifário para os sistemas fotovoltaicos on-grid ou offgrid é especialmente promovido pelo governo alemão a fim de obter um maior
potencial de crescimento e apoio para a geração de energia renovável
descentralizada e distribuída.
Além disso, esse programa fornece empréstimos a juros reduzidos e um
subsídio de reembolso de até 30% dos custos das baterias, subsidia ainda um valor
de 660 euros por KWp da capacidade fotovoltaica instalada. Estão aptos a esse
programa os sistemas que utilizam banco de baterias em conjunto com sistemas
fotovoltaicos de capacidade menor do que 30 kWp.
Como o quadro jurídico alemão permite o consumo próprio e a venda direta
de energia elétrica a terceiros, a Alemanha oferece uma oportunidade atraente para
testar novos modelos de negócios, já que adquiriu o grau de paridade da energia
fotovoltaica em relação à energia convencional.
Em adição, na Alemanha, os projetos de investimento podem receber
assistência financeira por meio de diferentes instrumentos, que podem vir de fontes
privadas ou consistirem em programas de incentivos públicos disponíveis para todas
as empresas - independentemente do país de proveniência. Os incentivos se
encaixam nas necessidades de diversas atividades econômicas em diferentes
etapas do processo de investimento.

4.3.3 Políticas e programas brasileiros

No Brasil, algumas políticas e incentivos começaram a ser estudados e
implementados para a geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis.
A ANEEL estabeleceu um modelo de contratação de energia com referência
ao Decreto nº 5.163/2004 no qual determina que a aquisição de sistemas
fotovoltaicos só poderá ser feita por meio de uma chamada pública realizada pela
concessionária responsável pela região. Esse decreto ainda limitou esse tipo de
contratação a 10% da carga do agente de distribuição, além de autorizar somente o
repasse às tarifas dos consumidores até o limite do valor-referência (VR).
Como o valor do VR em 2011 estava em R$151,20 cada MWh e como os
custos de implementação da geração solar fotovoltaica são significativamente
grandes, o retorno econômico sobre o capital investido é muito longo. Desta forma, a
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leitura que se faz é que este limite de repasse impede que o pequeno gerador
fotovoltaico distribuído encontre ambiente econômico favorável para participar da
chamada pública para a geração distribuída.
Em vista disso, a ANEEL realizou algumas consultas públicas (Consulta
Pública nº 15/2010, Audiência Pública nº 042/2011) com diversos agentes, incluindo
representantes

das

distribuidoras,

geradoras,

universidades,

fabricantes,

consumidores, comerciantes, empresas de engenharia e demais instituições
interessadas com o objetivo de receber informações que poderiam subsidiar a
redação de um decreto sob o tema.
A Resolução Normativa nº 482, de 17/04/2012, foi editada como resultado
desse processo, estabelecendo as condições gerais para o acesso de microgeração
e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica.
Essa resolução tem como objetivo a redução das barreiras regulatórias
existentes para conexão de geração de pequeno porte na rede de distribuição, a
partir de fontes de energia incentivadas pelo governo, bem como a introdução de um
sistema de compensação de energia elétrica (net metering) e o estabelecimento das
adequações necessárias nos Procedimentos de Distribuição (PRODIST).
A Resolução Normativa nº 481, também publicada pela ANEEL, em
17/04/2012, estipulou que as usinas de fornecimento de energia elétrica que, por
meio de uma fonte solar, injetem no sistema elétrico uma potência menor ou igual a
30 MW, terão um desconto de 80% nas tarifas/taxas aplicadas sobre o sistema de
transmissão e distribuição da ANEEL. Isso se aplica aos empreendimentos que
entrarem em operação comercial até 31/12/2017 e nos 10 primeiros anos de
operação da usina. Esse desconto será reduzido para 50% após o décimo ano de
operação da usina.
Os empreendimentos que entrarem em operação comercial após 31/12/2017
farão jus ao desconto de 50% nas referidas tarifas.
O arranjo net metering e as alterações propostas no PRODIST são suficientes
para viabilizar, do ponto de vista regulatório, a geração distribuída em unidades
consumidoras da baixa tensão, residenciais e comerciais.
Em adição, dentre as ações recentes da ANEEL, foi realizada uma chamada
pública referente ao Projeto de P&D Estratégico nº 13/2011 - “Arranjos técnicos e
comerciais para inserção de projetos de geração solar fotovoltaica na matriz
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energética brasileira”. Na oportunidade foram selecionados 17 projetos fotovoltaicos,
totalizando 23,6 MW, a serem instalados nas diversas regiões do País até 2015,
possibilitando aos detentores dos projetos o aprimoramento e o aumento do
conhecimento sobre as diferentes tecnologias dessa forma de geração de energia
elétrica.
No âmbito governamental, deve-se também destacar o Plano Brasil Maior,
lançado pelo Governo Federal em agosto de 2011, visando orientar políticas de
desenvolvimento industrial que melhorem as condições competitivas do País. Nesse
Plano, a dimensão estruturante das diretrizes setoriais contempla a cadeia de
suprimentos em energia, na qual se prevê o desenvolvimento de fontes renováveis,
abrangendo a energia eólica e solar.

4.3.4 Resultados e discussões

Ao observar as tentativas dos Estados Unidos e Alemanha de promoção das
energias renováveis, o Brasil pode tirar conclusões sobre o desenvolvimento de
energias renováveis.
Nos dois países, tanto o mercado quanto o governo são duas forças que
apoiam e exercem papel importante no desenvolvimento de energias renováveis. O
nível de intervenção do governo no mercado de energia renovável é baseado em
leis, regulamentos, decretos e programas nos âmbitos federal, estadual e municipal
e de longo prazo. O QUADRO 4 apresenta as principais leis, programas e incentivos
da Alemanha, Estados Unidos e Brasil.
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PAÍSES

LEIS, PROGRAMAS E INCENTIVOS
 Feed-in-Tarrif (FiT);

ALEMANHA

 The Renewable Energy Sources Act (EEG)
 Financiamento público;
 Energy Policy Act
 The Energy Improvement and Extension Act of 2008

ESTADOS UNIDOS

 Lei de Recuperação e Reinvestimento de 2009
 Energy Efficient Mortgage (EEM)
 The Emerging Renewables Program
 Resolução Normativa n° 481

BRASIL

 Resolução Normativa n° 482
 Plano Brasil Maior

Quadro 4 - Leis, programas e incentivos de Alemanha, EUA e Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

A chave do sucesso para o desenvolvimento de energia renovável é a
implementação

de

uma

regulamentação/política

que

possa

atrair

grandes

investimentos. Os incentivos devem ser duradouros e possibilitarem ao usuário a
oportunidade de obter retorno financeiro, seguro e previsível. Essas políticas devem
também propiciar um acesso à rede elétrica justa, transparente, com condições de
governança fortes e procedimentos administrativos claros, para terem uma forte
aceitação do público e de aplicação.
Tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, a indústria de tecnologia
para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica obteve incentivos do governo
de acordo com a Solar Energy Industries Association – SEIA (2013). A indústria
solar nos Estados Unidos emprega hoje cerca de 29 mil trabalhadores em 650
empresas e pode ser considerada o setor que mais cresce no pais. No Brasil, além
das leis, programas e incentivos, outro dificultador é o país se encontrar defasado
em relação à indústria necessária para desenvolver a energia fotovoltaica.

4.4 O PDCA na gestão da implementação da energia fotovoltaica

O PDCA foi utilizado para gerir a implementação da energia fotovoltaica de
uma forma eficiente, isto é, com resultados atingindo os objetivos/metas propostos.
Os passos do PDCA para a gestão da energia fotovoltaica serão seguidos
com o objetivo de identificar os facilitadores e dificultadores que impactam no
desenvolvimento de fonte alternativa de energia em Minas Gerais.
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4.4.1 A Etapa P do PDCA

Na etapa de Planejamento (P), algumas subetapas deverão ser atendidas de
forma a atingir o objetivo proposto. De acordo com Oliveira (2000), estas subetapas
são: Identificação do Problema, Análise do Fenômeno, Análise do Processo e
Estabelecimento do Plano de Ação.

4.4.1.1 Identificação do problema

Na fase de Identificação do Problema é usual segmentar o mercado em
categorias e realizar a identificação em cada uma delas a fim de tornar o problema
mais específico e facilitado na tarefa de encontrar os facilitadores e os dificultadores
que impactam na implementação da energia solar fotovoltaica.
Estando este estudo focado no Estado de Minas Gerais, o mercado mineiro
para a tecnologia solar fotovoltaica foi dividido/segmentado em quatro grandes
categorias, segundo Costa (2002):
1. Residencial/Comercial On-Grid;
2. Residencial/Comercial Off-Grid;
3. Telecomunicações Off-Grid;
4. Centrais Fotovoltaicas.
O primeiro segmento se refere aos sistemas conectados a rede elétrica (OnGrid).
Esses sistemas solares fotovoltaicos são instalados nos domicílios e em
locais comerciais, como edifícios de escritório, e são conectados à rede local de
distribuição de energia elétrica. Essa configuração de sistema é capaz de fornecer e
receber energia elétrica da rede tradicional, funcionando em paralelo. Se em algum
momento do dia a casa produzir mais energia do que consumir, pode exportar
energia para a rede; caso consuma mais do que produza, pode receber energia da
rede. Nesse sistema não é preciso ter um banco de baterias para suprir a
necessidade de energia elétrica quando o sistema fotovoltaico não estiver
atendendo a exigência de energia elétrica do local.
O segundo segmento é o de fornecimento de energia elétrica descentralizada
da rede elétrica convencional (existente) para as áreas rurais isoladas (Off-Grid).
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Nesse segmento, o custo de implementação dos sistemas fotovoltaicos é
economicamente competitivo em relação à expansão da rede convencional de
energia elétrica.
A utilização da energia fotovoltaica para alimentar pequenas aplicações é o
terceiro segmento, liderado pelo setor de telecomunicações, que necessita de uma
fonte de energia elétrica para seus equipamentos situados em áreas remotas.
E finalmente, considerado também como um segmento potencial, são as
centrais fotovoltaicas, compostas por centenas/milhares de painéis montados em um
único local formando uma usina fotovoltaica, interligando-se a energia gerada à rede
elétrica existente.
Definidos os segmentos do mercado, o próximo passo é conhecer quais deles
são os mais viáveis.
Os segmentos mais viáveis para a implementação da energia fotovoltaica
foram identificados com base em estudos apresentados no referencial teórico e nos
documentos a serem analisados. Os documentos e estudos, em sua maioria,
abordam temas como legislação, custos e estágio de desenvolvimento desta
tecnologia. Nessa identificação aparecerão as facilidades e as dificuldades que
serão encontradas na implementação da energia fotovoltaica em cada um dos
segmentos.
As legislações vigentes sobre a micro e minigeração de energia fotovoltaica
são as Resoluções Normativas no 481 e no 482, de 17/04/2012, publicadas pela
ANEEL (ANEXOS A e B).
Com base nestes fatores, foi obtida a viabilidade para os segmentos:
1. Residencial/Comercial On-Grid
O consumo médio da família brasileira, de acordo com a EPE (2013), é de
161,3 kWh/mês e o gasto financeiro com energia elétrica por mesorregião de Minas
Gerais, em 2010, como mostrado na TAB. 6, teve média mensal de R$67,14 por
pessoa. De acordo com o Censo Demográfico 2010, cada lar brasileiro tem 3,3
moradores (IBGE, 2010). Desta forma, o investimento necessário para instalar um
sistema fotovoltaico capaz de suprir essa demanda, de acordo com a EPE (2012) é
de R$38 mil reais.

85

Um investimento na energia fotovoltaica para uma família brasileira,
atualmente, daria um retorno sobre o investimento (ROI) de, aproximadamente, 14,3
anos.
Para a mesorregião do estado de Minas Gerais e Campo das Vertentes, onde
o gasto médio em energia elétrica é de R$1373,00, o ROI para uma residência
brasileira de média de 3,3 pessoas passa a ser de aproximadamente 8,4 anos.
Portanto, um facilitador tecnológico para a energia fotovoltaica nessas mesorregiões
é o tempo de vida útil das placas, que está, atualmente, em torno de 25 anos de
acordo com IEA (2011). Um dificultador a ser considerado é o custo em relação à
energia elétrica tradicional, que ainda é mais viável do que a fotovoltaica, como
abordado pela CEMIG (2012).
Considerando os pontos citados acima, para este segmento, a implementação
da energia fotovoltaica em médio/longo prazo é viável em Minas Gerais.
Na Alemanha, onde a utilização dessa energia é apoiada pelo governo, e não
possui o peso dos tributos do Brasil, o custo da energia fotovoltaica é comparável ao
custo da energia elétrica.
2. Segmento Residencial/Comercial Off-Grid
Nesse nicho de mercado, as extensões de redes para fornecimento de
energia elétrica são caras e, muitas vezes, demoradas. Portanto, com base nestes
quesitos, as extensões de rede não são competitivas com a energia fotovoltaica.
E com os incentivos governamentais (Resoluções Normativas no 481 e 482,
de 17/04/2012), contidos nos ANEXOS A e B, a implementação da energia
fotovoltaica fica ainda mais atrativa neste segmento.
A tecnologia das placas fotovoltaicas existente para a geração da energia
fotovoltaica possui baixa eficiência (entre 15 e 16%, de acordo com Kelly-Detwiler
(2013)) e, por isso, necessita de muitos painéis para obter uma geração de energia
necessária. Neste sentido, é preciso financiamento governamental e, atualmente,
não existe linha de crédito subsidiado voltado para este objetivo.
Portanto, novamente a tecnologia e os custos são fatores que impactam a
utilização da energia fotovoltaica no Brasil. Mas esse é um dos segmentos mais
promissores para a implementação dessa tecnologia para a geração de energia
elétrica.
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3. SegmentoTelecomunicações Off-Grid
O segmento Telecomunicações Off-Grid é um dos segmentos onde vale a
pena

investir

com

a

tecnologia

existente,

porque

os

equipamentos

de

telecomunicações não necessitam de muita energia elétrica para funcionarem e a
tecnologia existente e disponível no Brasil atende, em muitos casos (EMPRESA DE
PESQUISA..., 2012).
Neste segmento, aplicações como antenas de operadoras de celular,
telefones de S.O.S. nas rodovias, radares de fiscalização, luzes de identificação de
picos de montanhas precisam de pequenos sistemas fotovoltaicos, pois a potência
necessária para o funcionamento destes equipamentos é baixa (IRENA, 2012).
Neste caso, a aplicação da energia fotovoltaica no Brasil se torna viável já
que, por meios tradicionais o custo é elevado.
4. Centrais Fotovoltaicas
As Centrais Fotovoltáicas, com geração de energia elétrica acima de 30 MW,
não possuem incentivo do governo e sua implementação é inviável economicamente
com a tecnologia disponível no Brasil, devido ao alto custo.
Com base no que foi descrito anteriormente, a princípio, os segmentos de
mercado em que vale a pena investir na implementação da energia fotovoltaica no
Brasil,

em

particular

em

Minas

Gerais,

são

atualmente

o

segmento

Residencial/Comercial On-Grid, o Residencial/Comercial Off-Grid e o segmento
Telecomunicações Off-Grid.
Definida a segmentação do mercado e a viabilidade da implementação da
energia fotovoltaica nestes, outra informação importante para a identificação do
problema é avaliar a atratividade do mercado/ potencial do mercado para os
segmentos escolhidos.
1. Em Minas Gerais, foi levantado um total de 42.819 domicílios (IBGE, 2010)
que não possuíam energia elétrica fornecida pelas redes convencionais ou
que possuíam um sistema de geração de energia elétrica utilizando
combustíveis fósseis, que, além de não ser ecologicamente corretos,
encarecem a geração. Como o número de residências/comércios é grande, o
Segmento Residencial/Comercial On-Grid e Off-Grid são atrativos para a
implementação da energia fotovoltaica.
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2. Com a privatização das rodovias o governo está exigindo das concessionárias
um melhor atendimento e controle dos seus usuários, como telefones para
socorro, radares e outros. Além disso, a maioria das pessoas precisam das
facilidades fornecidas pela energia elétrica, em qualquer lugar que estejam.
Então, pequenas geradoras de energia elétrica são necessárias e o potencial
do mercado para o segmento telecomunicações Off-Grid é grande.

O próximo passo é conhecer a real necessidade dos clientes de cada
segmento, para definir qual produto é tecnicamente viável para eles.
1. Residencial/Comercial On-Grid e Off-Grid
Conforme EPE (2013), o consumo médio de uma família brasileira é de
aproximadamente 161 kWh/mês, o que representa um consumo médio de
5,4 kWh/dia.
Para suprir esta necessidade, de acordo com o software de simulação PV
Watts, desenvolvido pela empresa The Renewable Resource Data Center
(RReDC), seria necessário apenas um conjunto de módulos com potência
total de 1,32 kW, conforme APÊNDICE B. Para isto, a área necessária
para a instalação de placas fotovoltaicas seria de aproximadamente 12 m²
no telhado da residência.
Se o usuário estivesse utilizando a energia elétrica de uma rede
convencional, ele estaria economizando R$966,00 por ano (APÊNDICE B,
TAB. 12).
2. Telecomunicações Off-Grid
Para

esta

aplicação,

o

consumo

médio

de

um

sistema

de

telecomunicação em um centro urbano, de acordo com relatório técnico
do fabricante de geradores Cummins Power Generators (2011), é em
média de 12 kWh/dia. No entanto, para os sistemas menores, isolados,
onde o número de pessoas que utilizarão aquela antena é reduzido, esse
consumo é, em média, de 2 kWh/dia. Para suprir esta demanda, seria
necessária placa fotovoltaica para fornecer a potência de pico de 0,2 Wp.
(NREL, 2013).
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4.4.1.2 Análise do problema

Na fase de Análise do Fenômeno, que faz parte da etapa de Planejamento,
é usual avaliar a Posição Competitiva da empresa/interessados em relação aos
produtos identificados como adequados para cada segmento de mercado. Isto é, se
a empresa for produzir os equipamentos, ela deverá conhecer os diferenciais que
seus produtos terão em relação ao mercado existente. Se for haver apenas a
aquisição dos produtos, os interessados deverão procurar no mercado (externo ou
não) os equipamentos que melhor atendem a implementação (OLIVEIRA, 2000).
O próximo passo da fase de Análise do Fenômeno é Projetar/Conhecer as
Características Críticas do Produto para cada segmento escolhido. Para isto, o
QUADRO 5 serve de base para determinar as características que melhor satisfazem
as condições:

EFICIÊNCIA

X (%)

CUSTO

Y (R$)

VIDA ÚTIL

Z (anos)

GARANTIA

W (anos)

PAYBACK

Investimento/economia (anos)

Quadro 5 - Características do produto – Energia Fotovoltaica
Fonte: Dados da pesquisa

O QUADRO 5 foi criado através da adaptação e coleta de dados nos
documentos da pesquisa. Segundo o Guia do Consumidor, elaborado pela California
Public Utilities Comission (2012), é necessário conhecer a eficiência do sistema para
calcular a quantidade de placas fotovoltaicas e área disponível para instalação. O
custo, a vida útil e a garantia têm importância para se conhecer o tempo de retorno
do investimento, o payback. (IRENA, 2012).

4.4.1.3 Análise do processo

Na fase de Análise do Processo é realizado o Desdobramento do
Processo, que pode ser de produção e/ou aquisição dos equipamentos para depois
implementar o sistema de geração de energia.
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De forma geral, de acordo com BlueGreen Alliance (2011), o processo de
produção dos equipamentos de geração de energia fotovoltaica é composto das
seguintes etapas:


Produção das Placas Fotovoltaicas:
1.

Extração da matéria prima

2.

Produção das células

3.

Montagem das placas



Produção dos Módulos Solares;



Produção da estrutura para montagem do equipamento;



Integração do sistema fotovoltaico:
1.

Instalação dos inversores

2.

Instalação dos circuitos eletrônicos

3.

Instalação das baterias (opcional)

4.

Instalação de cabos e conexões;

Uma dificuldade encontrada é que atualmente não há fabricantes instalados
no país para a maioria dos componentes necessários à montagem do sistema de
geração de energia fotovoltaica, além da falta de mão de obra qualificada para a sua
produção. A primeira fábrica de módulos fotovoltaicos está sendo construída na
Paraíba, de acordo com a PV Magazine (PEKIC, 2012).
Após a produção dos equipamentos (ou kit de montagens), é realizada
instalação do sistema de geração de energia “on-site”.
Para a BlueGreen Alliance (2011), de maneira geral esse processo consta
das seguintes etapas macro:


Venda;



Produção;



Montagem;



Testes de avaliação;

Aqui, novamente, existe o problema de falta de mão de obra qualificada
suficiente para grandes volumes de montagens (PEKIC, 2013).
As outras atividades macro da fase de Análise do Processo:


Seleção das unidades críticas dos processos,



Estudo das funções (valor) dos processos,



Extração de características de processos e itens de controle,
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Priorização dos itens de controle,



Estabelecimento dos valores metas dos itens de controle,



Desdobramento do método, máquinas, materiais e mão de obra,



Estudo das relações de causa e efeito,

exigem um estudo técnico aprofundado de todo o processo de fabricação dos
sistemas fotovoltaicos, incluindo mapeamento do processos e itens citados
anteriormente e este não é o objetivo deste trabalho.

4.4.2 As Etapas D, C e A do PDCA

As etapas seguintes do PDCA são necessárias quando for aplicado o método
para implementar a energia fotovoltaica como alternativa inovadora de energia
elétrica. De acordo com Oliveira (2000), a etapa de Execução (D) é aquela onde se
realiza o teste piloto para testar e avaliar todo o processo de desenvolvimento da
tecnologia.
A etapa de Verificação (C) realiza a conferência/medição para verificar se os
objetivos/metas propostos foram atingidos, conforme o planejado.
Na etapa de Ação Corretiva (A), padroniza-se o que deu certo. Para resolver
o que não deu certo, se volta à etapa P do PDCA com o novo problema (o que não
foi resolvido) e gira o PDCA novamente. Este processo é continuado até a
meta/objetivos sejam atingidos.

4.4.3 Resultados e discussões

De acordo com o que foi observado na fase P do PDCA, as implementações
da energia fotovoltaica são fortemente impactadas pelos seguintes fatores, de uma
forma iterativa ou não:


Legislação sobre o assunto (ANEEL, 2012; GERMANY, 2007; UNITED
STATES OF AMERICA, 2005; entre outros);



Tecnologia disponível (CALIFORNIA PUBLIC..., 2012);



Custo (EIA, 2013).

E são feitas para suprirem as necessidades das residências/empresas em
relação a:
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Fornecimento de energia elétrica;



Diminuição do gasto com energia elétrica;



Preocupações ecológicas (energia limpa).

Com referência ao fornecimento de energia elétrica, principalmente em
relação aos locais desprovidos desta commodity, a energia fotovoltaica é uma das
alternativas a este problema.
Ao implementar um sistema fotovoltaico em locais desprovidos do
fornecimento de energia elétrica, é bom considerar as seguintes dificuldades e
facilidades, sejam tecnológicas ou não:


Baixa eficiência do sistema fotovoltaico na geração de energia elétrica,
fazendo com que a geração necessária de energia elétrica venha a
necessitar de um grande número de placas/sistemas implementados,
levando o custo da implementação a um valor alto;



Tempo de vida das placas em torno de 25 anos, obrigando a uma
renovação deste sistema quando ele alcançar esta idade;



Pouco incentivo do governo para implementar a geração de energia
elétrica por esse tipo de energia limpa;



No estado de Minas Gerais, na maior parte do ano, a insolação é muito
alta ajudando o sistema fotovoltaico a gerar uma quantidade maior de
energia elétrica;



No Brasil praticamente não existe indústria que fabrique ou que tenha
interesse em fabricar em curto prazo componentes e/ou o sistema
necessário para gerar energia fotovoltaica; o que pode dificultar a
implementação deste sistema de geração de energia;



Nos país há abundância do quartzo, que é utilizado para fabricar silício,
matéria prima necessária para a produção dos componentes de um
sistema fotovoltaico, o que facilita e incentiva as empresas entrarem nesta
área.
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4.5 Os facilitadores e dificultadores tecnológicos que mais impactam na ampla
utilização de energia solar como alternativa inovadora de energia
elétrica em Minas Gerais

A implementação da energia solar fotovoltaica tem como maior desafio a
obtenção do domínio tecnológico de toda a cadeia produtiva.
Segundo a International Energy Initiative – IEI (apud VARELLA et al., 2009),
os centros de pesquisa brasileiros estão muito focados na produção da matéria
prima bruta (silício) e não no conhecimento das propriedades elétricas e microestruturais com o objetivo de desenvolver materiais mais eficientes na geração de
energia elétrica. Além do mais, os estudos atuais acontecem de forma isolada, sem
grande integração entre os centros de pesquisa e as empresas.
O IEI (apud VARELLA et al., 2009) ainda relata que, para o desenvolvimento
da tecnologia fotovoltaica, é necessária a presença da P&D de centros de pesquisa
e desenvolvimento na indústria. E, quando ocorre, a P&D da indústria não possui
características competitivas/inovadoras, pois geralmente está interessada na
melhorias dos produtos e processos existentes.
Um exemplo de como a P&D na indústria solar fotovoltaica é importante está
na recente inovação Building Integrated Photovoltaic (BIPV), que propôs a
substituição de elementos construtivos, como janelas e telhados, por painéis
fotovoltaicos, com o objetivo de ampliar a área de instalação de painéis solares para
a produção de energia elétrica (JAMES et al., 2011). De acordo com o relatório da
PVTech (2013) sobre o alcance global da tecnologia BIPV, esta tecnologia tem
previsão de estar disponível no Brasil até 2017.
Contudo, dependendo da implementação/aplicação da energia fotovoltaica, é
possível definir os dificultadores e os facilitadores tecnológicos presentes no
desenvolvimento da energia solar fotovoltaica em Minas Gerais. Esses estão no
QUADRO 6:

93

FACILITADORES

DIFICULTADORES

Abundância do quartzo que é utilizado para
fabricar silício

Importação de insumos e produtos químicos

Geração distribuída

Falta de indústria de silício grau solar no
Brasil

Aplicação em lugares remoto

Falta de indústria para produção de
componentes/equipamentos utilizados na
produção de sistemas de geração de energia
fotovoltaica no Brasil

Tempo de vida útil igual a 25 anos

Dependência de importação de equipamentos
e componentes

Building Integrated Photovoltaic – a partir de
2017 (PVTECH, 2013)

Escassez de mão de obra qualificada engenheiros, químicos, biólogos etc.
Atraso
no
domínio
de
tecnologias
fotovoltaicas, se comparado ao primeiro
mundo, em especial quanto à eficiência de
sistemas energéticos
Baixa eficiência das placas fotovoltaicas
Tempo de vida útil igual a 25 anos

Quadro 6 - Facilitadores e dificultadores tecnológicos
Fonte: Dados da pesquisa

Além dos fatores tecnológicos, foram identificados outros dificultadores e
facilitadores para implementação da energia solar fotovoltaica. Como dificultadores
estão a falta de incentivo e apoio do governo brasileiro à indústria de tecnologia.
Também a falta de programas e incentivos, como isenção de impostos e compra de
energia excedente pelas concessionárias, conforme as Resoluçôes Normativas 481
e 482 da ANEEL. (ANEEL, 2012). O Brasil também não possui grandes centros de
pesquisa voltados ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. (INDUSTRY
OVERVIEW, 2013).
Todos esses dificultadores impactam na implementação da energia
fotovoltaica no Brasil e contribuem para que o país continue atrasado em relação
aos Estados Unidos e à Alemanha.
Contudo, como facilitadores, o Brasil possui um nível de insolação alta, o que
possibilita uma produção de energia elétrica durante grande parte do ano. Também
possui grandes extensões territoriais com relevante número de domicílios sem
acesso a energia elétrica, é composto de regiões de difícil acesso, o que viabilizaria
o uso da energia fotovoltaica no lugar da tradicional.

94

5 CONCLUSÕES

Esta dissertação teve como objetivo identificar os facilitadores e dificultadores
tecnológicos que mais impactam na ampla utilização de energia solar como fonte
inovadora de energia elétrica em Minas Gerais.
Para atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma
pesquisa documental sobre o tema. Foi utilizado também o PDCA da inovação, com
o intuito de demonstrar como gerir a implementação da energia solar fotovoltaica de
forma eficiente. Utilizando a etapa P do PDCA, foram identificados os dificultadores
e os facilitadores, de forma obter estes conhecimentos para a tomada de decisão
durante a implementação.
Sabe-se que a energia solar fotovoltaica é uma das soluções alternativas para
diversificar a matriz energética, tanto no Brasil como, particularmente, em Minas
Gerais. Embora esteja em estágio bastante desenvolvido em países como Alemanha
e Estados Unidos, essa forma de geração de energia elétrica ainda é pouco utilizada
no Brasil.
Atualmente, em Minas Gerais, a eletricidade ofertada é 90% proveniente de
fontes renováveis, mas ainda precisa importar 10% de energia para atender todo o
Estado, fora as regiões que não são abastecidas com energia elétrica.
O custo da energia fotovoltaica, se comparado ao da energia disponibilizada
pelas concessionárias mineiras, para a maioria das aplicações ainda é inviável.
Foram identificados vários facilitadores e dificultadores para a implementação
da energia fotovoltaica. Hoje, os dificultadores presentes impactam mais do que os
facilitadores, mas este fato não impossibilita a implementação futura dessa fonte de
geração de energia elétrica.
Os facilitadores que mais contribuem são a grande quantidade de quartzo
(matéria prima responsável pela produção do silício presente nos módulos), o tempo
de vida útil (25 anos) dos módulos, a possibilidade de geração distribuída, além da
aplicação em lugares remotos.
Os dificultadores que hoje mais impactam a utilização da energia solar
fotovoltaica como fonte alternativa são: a importação de insumos e produtos
químicos e a inexistência de uma indústria de silício de grau solar no Brasil, além da
falta de indústria para produção de componentes e equipamentos necessários para
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a utilização de sistemas fotovoltaicos. Outros dificultadores importantes são a
escassez de mão de obra qualificada e o atraso brasileiro no domínio da tecnologia.
Adicionalmente, um dos principais motivos para a existência desses
dificultadores é o pouco incentivo do Governo, que não prioriza essa forma de
geração de energia ou que ainda não enxergou a importância da energia
fotovoltaica.
Esta dissertação teve como fator limitador a falta de estudos e de trabalhos
nacionais sobre energia solar fotovoltaica. A maior parte deles provém de países
onde a energia fotovoltaica já se encontra implementada; porém estudos de previsão
de capacidade de instalações, custos de instalação a longo prazo ainda não estão
disponíveis. Não foram encontrados trabalhos voltados para a tecnologia fotovoltaica
disponíveis no Brasil, tampouco empresas e fabricantes que já estão produzindo os
equipamentos nacionalmente.
É possível encontrar algumas estimativas e previsões baseadas no mercado
dos países desenvolvidos; no entanto, estudos focados no mercado brasileiro são
poucos.
Outro limitador desta pesquisa diz respeito à obtenção de dados estatísticos
do governo brasileiro; embora tivesse sido consultada sua base de dados mais nova
(IBGE, 2010), não se pode confiar integralmente nos números, já que para algumas
informações são necessários dados em intervalo de tempo menor.
Com a apresentação dos facilitadores e dificultadores tecnológicos para a
implementação da energia solar fotovoltaica em Minas Gerais, encerra-se uma
primeira tapa desta investigação. No entanto, restam questões em aberto,
importantes de serem consideradas como sugestões para trabalhos futuros:


Facilitadores e dificultadores ambientais: este tema tem sua importância
para se conhecer as legislações presentes que impactam na utilização
desta forma de energia. Também, faz-se necessário ter conhecimento
sobre as dificuldades na exploração do quartzo, em abundância no
território nacional, e sobre o impacto ambiental que causaria sua ampla
utilização;



Facilitadores e dificultadores políticos: este é relevante no sentido de
conhecer as legislações vigentes e o interesse do governo em aumentar o
apoio a este tipo de energia;
96



Facilitadores e dificultadores econômicos e financeiros: é preciso
conhecer a fundo o custo de investimento necessário para se implementar
um sistema fotovoltaico. Um estudo para dimensionar um sistema que
atenderia a maior parte da população.



Estudo da cadeia de suprimentos para a montagem dos sistemas
fotovoltaicos no Brasil: um estudo nesse sentido é imprescindível para
determinar os facilitadores e os dificultadores logísticos, tanto para a
indústria nacional quanto para a aquisição dos componentes importados;



Estudo de campo com os principais agentes e interessados da Agência
Nacional de Energia Elétrica e da concessionária de energia de Minas
Gerais sobre a visão desses órgãos, assim como sobre desafios e
facilidades para se implementar a energia solar fotovoltaica.

No que tange às contribuições, esta pesquisa forneceu informações
importantes para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Foi possível
entender por que o Brasil, em relação aos países desenvolvidos, encontra-se
defasado.
Em adição, abriu campo para a discussão e o entendimento sobre os
incentivos e subsídios que hoje existem e sobre como deveriam ser, baseados nas
melhores práticas norte-americanas e alemãs.
Para o setor energético, este trabalho fornece base e propõe um modelo de
como implementar a energia solar fotovoltaica. Tem-se conhecimento agora das
informações necessárias para essa implementação e também os passos levantados
e dispostos por meio do PDCA da inovação.
Para a academia, este trabalho serve como manual e guia para futuras
instalações; mais ainda como fonte de informação em português, devido à pouca
oferta de estudos a respeito desse assunto no Brasil. Também, este trabalho
contribui por apresentar documentos e estudos realizados internacionalmente e por
direcionar as contribuições a projetos futuros de implementação da energia
fotovoltaica, no Brasil e em Minas Gerais.
No âmbito pessoal, este trabalho serviu para ampliar o conhecimento do autor
sobre o assunto e entender por que existe essa diferença de desenvolvimento da
energia solar fotovoltaica no Brasil em relação aos países desenvolvidos, e,
principalmente, como e o que deverá ser feito para que esta tecnologia se
97

desenvolva. Outra contribuição foi aprender a criar um trabalho multidisciplinar de
forma a compatibilizar informações dentro da área de administração, inovação,
gerencial e também da engenharia.
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em três categorias principais:
isolados, híbridos ou conectados à rede (GTES, 2004).
Os sistemas mais comuns são os conectados à rede, nos quais não se utiliza
baterias para o armazenamento de carga. Toda energia faltante a ser consumida
vem da rede normal da concessionária; o oposto também é verdadeiro, toda energia
excedente é transferida para a rede da concessionária.
Sistemas isolados, sem ligação com a rede, utilizam baterias para o
armazenamento de carga para futuras demandas.
Um sistema fotovoltaico é constituído pelos seguintes componentes:
1. Módulo fotovoltaico
2. Bateria
3. Controladores de carga
4. Inversores
5. Outros componentes / acessórios

Módulo fotovoltaico

O módulo fotovoltaico é a unidade básica de todo o sistema. Ele é composto
por células conectadas em arranjos, produzindo tensão e corrente suficientes para a
utilização da energia. Uma placa fotovoltaica é composta por vários módulos
conectados entre si, que, somados, resultam na potência total da placa.
É indispensável o agrupamento em módulos, já que uma célula fornece pouca
energia elétrica, uma tensão em torno de 0,4 Volts no ponto de máxima potência. A
densidade de corrente é da ordem de 30 mA/cm2. O número de células conectadas
em um módulo e seu arranjo, que pode ser série e/ou paralelo, depende da tensão
de utilização e da corrente elétrica desejada.
No mercado, os módulos ou placas fotovoltaicas podem ser encontrados com
potências diversas, sendo especificadas de acordo com a necessidade do sistema.
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Figura 10 – Célula, módulo e painel fotovoltaico
Fonte: Portugal (2013).

O semicondutor mais usado atualmente para células fotovoltaicas é o silício
(Si), cabendo aqui ressaltar que o Brasil é o maior produtor mundial de silício bruto
(matéria prima), além de deter as maiores reservas mundiais de minério deste
elemento.

Baterias

Baterias são conhecidas por serem uma conveniente e eficiente forma de
armazenamento de energia. Quando uma bateria está conectada a um circuito
elétrico, há fluxo de corrente devido a uma transformação eletroquímica no seu
interior, ou seja, há produção de corrente contínua através da conversão de energia
química em energia elétrica.
Segundo SunGel (2010), um sistema com um banco de baterias é utilizado
para que se tenha um backup de energia em caso de corte de energia. O sistema de
bateria é carregado pelos painéis solares; e o excesso de energia, desnecessário
para cuidar da casa e/ou carregar as baterias, é vendido para a rede principal.
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Figura 11 – Banco de baterias do sistema fotovoltaico
Fonte: Battery Energy (SUNGEL, 2010)

Inversores

O componente responsável pela conversão de corrente contínua (CC) em
corrente alternada (CA) é comumente conhecido como “inversor” ou, mais
genericamente, “conversor CC-CA”.

Figura 12 – Disposição do inversor de frequência
Fonte: Green Energy (2010)
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Figura 13 – Inversor de frequência
Fonte: Green Energy (2010)

Controlador de Carga

O controlador de carga é um componente utilizado nos sistemas fotovoltaicos
para gerenciar e controlar o processo de carga e descarga do banco de baterias. Ele
permite que as baterias sejam carregadas completamente e evita que sejam
descarregadas abaixo de um valor seguro. É instalado eletricamente entre o painel
fotovoltaico e as baterias.
Controladores de carga são incluídos na maioria dos sistemas fotovoltaicos,
com os objetivos básicos de facilitar a máxima transferência de energia do arranjo
fotovoltaico para a bateria ou banco de baterias e protegê-las contra cargas e
descargas excessivas, aumentando, consequentemente, sua vida útil.
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APÊNDICE B – POTÊNCIAS E CUSTOS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Tabela 7 – Especificações do sistema residencial/comercial off-grid
Fonte: NREL (2013)
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Para o simulador da PV Watts (2013), o tamanho do sistema fotovoltaico
considerado é derivado da potência necessária para a produção de energia elétrica,
neste caso 1,32 kW. Os valores de produção de energia descrito na TAB. 9 foram
estimados utilizando coeficientes relevantes para sistemas fotovoltaicos de silício
cristalino, assumindo projetos comuns de módulos de silício. Ajustando esses
coeficientes para os produtos específicos de silício e/ou para produtos de película
fina, pode obter resultados diferentes com melhoria de eficiência de ~ 10%.

Tabela 8 – Características técnicas do sistema
fotovoltaico residencial/comercial off-grid
Fonte: América do Sol (2013)

De acordo com o simulador da PV Watts (2013), o tamanho do sistema
fotovoltaico necessário para esta configuração é de 0,50 kW. Este sistema é capaz
de fornecer duas vezes mais a potência de pico (Wp) consumida.
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ANEXO A – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 481/12

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 481, DE 17 DE ABRIL DE 2012
Altera a Resolução Normativa nº 77, de 18 de
agosto de 2004.
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da
Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
com base no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de
1997, na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, na Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, o que consta no Processo nº
48500.004924/2010-51, e considerando:
as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada no
período de 10/09/2010 a 9/11/2010 e
as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas no
período de 11 de agosto de 2011 a 14 de outubro de 2011, resolve:
Art. 1º Alterar a Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2004, que
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3º-A:
“Art. 3º-A Para a fonte solar referida no art. 1º fica estipulado o desconto de
80% (oitenta por cento), para os empreendimentos que entrarem em
operação comercial até 31 de dezembro de 2017, aplicável nos 10 (dez)
primeiros anos de operação da usina, nas tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição – TUST e TUSD, incidindo na
produção e no consumo da energia comercializada.
§1º O desconto de que trata o caput, será reduzido para 50% (cinquenta por
cento) após o décimo ano de operação da usina.
§2º Os empreendimentos que entrarem em operação comercial após 31 de
dezembro de 2017 farão jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nas
referidas tarifas.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.04.2012, seção 1, p. 65, v, 149, n.
77.
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ANEXO B – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 482/12

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012
Estabelece as condições gerais para o acesso
de microgeração e minigeração distribuída aos
sistemas de distribuição de energia elétrica, o
sistema de compensação de energia elétrica, e
dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da
Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no
art. 4º, inciso XX, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, no
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, o que consta no Processo nº
48500.004924/2010-51 e considerando:
as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada por
intercâmbio documental no período de 10 de setembro a 9 de novembro de 2010 e
as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas no
período de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e
minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema
de compensação de energia elétrica. .
Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:
I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em
energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de
instalações de unidades consumidoras;
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em
energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de
instalações de unidades consumidoras;
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III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou
minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora
local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa
mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma
titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que
possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica
(CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de
11.12.2012.)
CAPÍTULO II
DO ACESSO AOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Art. 3º As distribuidoras deverão adequar seus sistemas comerciais e elaborar
ou revisar normas técnicas para tratar do acesso de microgeração e minigeração
distribuída, utilizando como referência os Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, as normas técnicas brasileiras e,
de forma complementar, as normas internacionais.
§1º O prazo para a distribuidora efetuar as alterações de que trata o caput e
publicar as referidas normas técnicas em seu endereço eletrônico é de 240
(duzentos e quarenta) dias, contados da publicação desta Resolução.
§2º Após o prazo do § 1º, a distribuidora deverá atender às solicitações de
acesso para microgeradores e minigeradores distribuídos nos termos da Seção 3.7
do Módulo 3 do PRODIST.

Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na
qualidade de central geradora para a microgeração e minigeração distribuída que
participe do sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora, nos
termos do Capítulo III, sendo suficiente a celebração de Acordo Operativo para os
minigeradores ou do Relacionamento Operacional para os microgeradores.
(Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
§1º A potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída
participante do sistema de compensação de energia elétrica fica limitada à carga
instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, ou à demanda contratada,
no caso de unidade consumidora do grupo A.
(Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
§2º Caso o consumidor deseje instalar microgeração ou minigeração
distribuída com potência superior ao limite estabelecido no §1º, deve solicitar
aumento da carga instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, ou
aumento da demanda contratada, no caso de unidade consumidora do grupo A.
(Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
Art. 5º Quando da conexão de nova unidade consumidora com microgeração
ou minigeração distribuída, ou no caso do §2º do art. 4º, aplicam-se as regras de
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participação financeira do consumidor definidas em regulamento específico.
(Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
Parágrafo único. Os custos de eventuais ampliações ou reforços no sistema
de distribuição em função exclusivamente da conexão de microgeração ou
minigeração distribuída participante do sistema de compensação de energia elétrica
não deverão fazer parte do cálculo da participação financeira do consumidor, sendo
integralmente arcados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 517, de
11.12.2012.)
CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 6º O consumidor poderá aderir ao sistema de compensação de energia
elétrica, observadas as disposições desta Resolução. (Redação dada pela REN
ANEEL 517, de 11.12.2012.)
§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de
distribuição pela unidade consumidora, será cedida a título de empréstimo gratuito
para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em
quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 36 (trinta e seis)
meses. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
§2º A adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica
aos consumidores livres ou especiais. (Incluído pela REN ANEEL 517, de
11.12.2012.)
Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de
compensação de energia elétrica deverão ser observados os seguintes
procedimentos:
I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de
disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o
consumidor do grupo A, conforme o caso.
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é a diferença entre a
energia consumida e a injetada, por posto tarifário, quando for o caso, devendo a
distribuidora utilizar o excedente que não tenha sido compensado no ciclo de
faturamento corrente para abater o consumo medido em meses subsequentes.
(Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
III - caso existam postos tarifários e a energia ativa injetada em um
determinado posto tarifário seja superior à consumida, a diferença deverá ser
utilizada para compensação em outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo de
faturamento, devendo ser observada a relação entre os valores das tarifas de
energia – TE, conforme definição da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro
de 2010, se houver. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
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IV - os montantes de energia ativa injetada que não tenham sido
compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizados para
compensar o consumo de outras unidades previamente cadastradas para esse fim e
atendidas pela mesma distribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com
sistema de compensação de energia elétrica, possuidor do mesmo Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da
Fazenda. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
V - o consumidor deverá definir a ordem de prioridade das unidades
consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica,
devendo a unidade consumidora onde se encontra instalada a geração ser a
primeira a ter seu consumo compensado. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de
11.12.2012.)
VI - em cada unidade consumidora participante do sistema de compensação
de energia elétrica, a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em
que ocorreu a geração e, posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser
observada a relação entre os valores das tarifas de energia – TE para diferentes
postos tarifários de uma mesma unidade consumidora, conforme definição da
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, se houver. (Redação dada
pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
VII - os créditos de energia ativa resultantes após compensação em todos os
postos tarifários e em todas as demais unidades consumidoras, conforme incisos II a
VI, expirarão 36 (trinta e seis) meses após a data do faturamento e serão revertidos
em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de
compensação após esse prazo.
VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do
encerramento da relação contratual do consumidor serão revertidos em prol da
modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de
compensação. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
IX - a fatura deverá conter a informação de eventual saldo positivo de energia
ativa para o ciclo subsequente em quilowatt-hora (kWh), por posto tarifário, quando
for o caso, e também o total de créditos que expirarão no próximo ciclo. (Incluído
pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
X - os montantes líquidos apurados no sistema de compensação de energia
elétrica serão considerados no cálculo da sobrecontratação de energia para efeitos
tarifários, sem reflexos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE,
devendo ser registrados contabilmente, pela distribuidora, conforme disposto no
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. (Incluído pela REN
ANEEL 517, de 11.12.2012.)
XI - Para as unidades consumidoras atendidas em tensão primária com
equipamentos de medição instalados no secundário dos transformadores deverá ser
deduzida a perda por transformação da energia injetada por essa unidade
consumidora, nos termos do art. 94 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de
setembro de 2010. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
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Parágrafo único. Aplica-se de forma complementar as disposições da
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, relativas aos
procedimentos para faturamento.
CAPÍTULO IV
DA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 8º Os custos referentes à adequação do sistema de medição, necessário
para implantar o sistema de compensação de energia elétrica, são de
responsabilidade do interessado.
§1º O custo de adequação a que se refere o caput é a diferença entre o custo
dos componentes do sistema de medição requerido para o sistema de compensação
de energia elétrica e o custo do medidor convencional utilizado em unidades
consumidoras do mesmo nível de tensão.
§2º O sistema de medição deve observar as especificações técnicas do
PRODIST e ser instalado pela distribuidora, que deve cobrar dos interessados o
custo de adequação. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
§ 3º O sistema de medição deve ser registrado no ativo imobilizado em
serviço, devendo a parcela de responsabilidade de o interessado ser contabilizada
em contrapartida do Subgrupo Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço
Público de Energia Elétrica. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)
Art. 9º Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será
responsável pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de eventual
substituição ou adequação.
Art. 10. A distribuidora deverá adequar o sistema de medição dentro do prazo
para realização da vistoria e ligação das instalações e iniciar o sistema de
compensação de energia elétrica assim que for aprovado o ponto de conexão,
conforme procedimentos e prazos estabelecidos na seção 3.7 do Módulo 3 do
PRODIST.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES POR DANO AO SISTEMA ELÉTRICO
Art. 11. Aplica-se o estabelecido no caput e no inciso II do art. 164 da
Resolução Normativa nº 414 de 9 de setembro de 2010, no caso de dano ao sistema
elétrico de distribuição comprovadamente ocasionado por microgeração ou
minigeração distribuída incentivada.
Art.12. Aplica-se o estabelecido no art. 170 da Resolução Normativa nº 414,
de 2010, no caso de o consumidor gerar energia elétrica na sua unidade
consumidora sem observar as normas e padrões da distribuidora local.
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Parágrafo único. Caso seja comprovado que houve irregularidade na unidade
consumidora, nos termos do caput, os créditos de energia ativa gerados no
respectivo período não poderão ser utilizados no sistema de compensação de
energia elétrica.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.13. Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das
informações das unidades geradoras junto aos microgeradores e minigeradores
distribuídos e envio dos dados constantes nos Anexos das Resoluções Normativas
nos 390 e 391, ambas de 15 de dezembro de 2009, para a ANEEL.
Art.14. Ficam aprovadas as revisões 4 do Módulo 1 – Introdução, e 4 do
Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição, do PRODIST, de forma a contemplar
a inclusão da Seção 3.7 – Acesso de Micro e Minigeração Distribuída com as
adequações necessárias nesse Módulo.
Art. 15. A ANEEL irá revisar esta Resolução em até cinco anos após sua
publicação.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 19.04.2012, seção 1, p. 53, v. 149, n.
76 e o retificado no D.O. de 08.05.2012 e 19.09.2012.
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