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ANÁLISE DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO E ESTUDO 

DO IMPACTO ECONÔMICO DO SISTEMA TARIFÁRIO NA FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

AMANDA MARIA BETETTI FERREIRA* 

 

RESUMO 

 

A Geração Distribuída (GD) é uma alternativa de fornecimento de energia elétrica 

próximo aos consumidores finais, fornecimento esse de fonte renovável, o qual 

tem um impacto mínimo ao meio ambiente. A efetiva implantação de sistemas 

distribuídos no Brasil tornou-se regulamentada pela Resolução Normativa (REN) 

nº 482, de 17 de abril de 2012 e pela a REN nº 687, de 24 de novembro de 2015 

permitindo o acesso de micro e mini geração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia. No 

Brasil já há políticas públicas com o intuito de impulsionar o uso da fonte solar e, 

consequentemente, a sua maior participação na matriz energética brasileira. 

Esses incentivos envolvem benefícios tributários e subsídios diretos e indiretos, 

sendo alguns exclusivos para a fonte solar. Um desses incentivos é a isenção 

do ICMS, imposto que tem um peso consideravelmente grande na fatura de 

energia elétrica dos consumidores.  Neste sentido, o propósito deste trabalho é 

analisar os aspectos operacionais de um sistema fotovoltaico de micro geração 

distribuída situado em Jacinto Machado – SC com potência instalada de 26,65 

kWp, com ênfase na comparação entre os dados de geração real e geração 

simulada em software. E analisar o impacto econômico causado pelo sistema 

tributário, em especial o ICMS, na fatura de energia elétrica, sendo essa análise 

feita através de 4 cenários. Com as analises, observou-se que a geração real do 

sistema nos 22 meses analisados foi de 88,7% do valor de geração simulado, 

suprindo 84,33% do consumo do consumidor. Em relação a análise da 

tributação, sem a isenção do ICMS, 68% do valor da fatura de energia é ICMS. 
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ANALYSIS OF THE OPERATION OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM AND 

ECONOMIC IMPACT STUDY OF THE TARIFF SYSTEM ON ELECTRIC 

POWER INVOICES 

AMANDA MARIA BETETTI FERREIRA* 

ABSTRACT 

Distributed Generation (GD) is an alternative to supplying electricity to 

consumers, from renewable sources, which has a minimal impact on the 

environment. The effective deployment of distributed systems in Brazil became 

regulated by Normative Resolution (REN) Nº 482 of April 17, 2012 and REN Nº 

687 of November 24, 2015 allowing distributed micro and mini generation access 

to power distribution systems and the power compensation system. In Brazil there 

are already public policies aimed at boosting the use of solar energy, and 

consequently, its greater participation in the Brazilian energy grid. These 

incentives involve tax benefits and direct and indirect subsidies, some of which 

are exclusive to solar energy.  One such incentive is the exemption from ICMS, 

a tax that has a considerable weight on consumers' electricity bills. In this sense, 

the purpose of this work is to analyze the operational aspects of a distributed 

micro generation photovoltaic system located in Jacinto Machado - SC, with 

emphasis on the comparison between real generation data and simulated 

software data. And to analyse the economic impact caused by the tax system, 

especially the ICMS, on the electricity bill. With the analyses, it was observed that 

the actual generation of energy in the system in the 22 months analyzed was 

88,7% of the simulated energy generation value, supplying 84,33% of consumer 

consumption.  Regarding tax analysis, without exemption from ICMS, 68% of the 

energy bill amount is ICMS.   

 

Keywords: Distributed generation; Photovoltaic system; ICMS; Energy tariff. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A energia solar é uma ótima opção de energia renovável, já que é 

abundante e uma forma de energia mais limpa que as tradicionais e o Brasil, por 

ter grande incidência de radiação solar, tem um grande potencial para inserção 

desta fonte (NUNES,2018). A Figura 1 representa a média anual de radiação 

solar no Brasil, e como pode ser visto na imagem todo o território brasileiro tem 

potencial para instalação de sistemas fotovoltaicos. 

 

Figura 1 - Irradiação média anual global no Brasil (PEREIRA, 2017) 

No Brasil já há políticas públicas com o intuito de impulsionar o uso da 

fonte solar e, consequentemente, a sua maior participação na matriz energética 

brasileira. Os incentivos no Brasil para a energia solar envolvem benefícios 

tributários e subsídios diretos e indiretos, sendo alguns exclusivos para a fonte 

solar e outros são mais amplos, alcançando as demais fontes de energia e 

setores de infraestrutura, como por exemplo o Regime Especial de Incentivos 

para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), no qual permite a suspensão 

da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no caso de venda ou de 
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importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, de 

materiais de construção e de serviços utilizados e destinados a obras de 

infraestrutura, entre as quais as usinas geradoras de energia solar, destinadas 

ao ativo imobilizado (SILVA, 2015).  

Outro incentivo que foi criado para ajudar a alavancar o uso da energia 

solar foi o Convênio ICMS 16/2015 do Conselho Nacional de Políticas 

Fazendária (CONFAZ), que isenta o pagamento de tributo estadual sobre o 

excedente de energia elétrica, no qual cada estado decide como tem autonomia 

de como e quando irá aderir a isenção do ICMS. Porém, as respostas a tais 

incentivos ainda não são tão visíveis, visto que é necessário tempo para que as 

políticas em curso produzam os efeitos almejados (SILVA, 2015).   

A implantação de sistemas de geração distribuída no Brasil tornou-se 

regulamentada pela Resolução Normativa (REN) nº 482, de 17 de abril de 2012, 

permitindo assim o acesso de micro e mini geração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia 

(NUNES, 2018). O estado de Santa Catarina é o quinto estado do país em 

potência instalada no segmento de microgeração e minigeração fotovoltaica, 

porém ainda lida com dificuldades quando comparada com os outros estados do 

pais, uma vez que ainda não foi colocada em prática a isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para unidades com potência de 

até 1 MW (ANEEL, 2019). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos operacionais 

de um sistema fotovoltaico de micro geração distribuída situado em Jacinto 

Machado - SC, com ênfase na comparação entre os dados de geração real e 

geração simulada em software. Além disso, é objetivo deste trabalho, analisar o 

impacto econômico causado pelo sistema tributário, em especial o ICMS, na 

fatura de energia elétrica, uma vez que esse impacta muito na fatura. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 A revisão da literatura acerca da temática abordada no presente trabalho 

se dará por meio de pesquisa de trabalhos envolvendo temas como geração 

distribuída e incentivos e tributos sobre a mini e micro geração. 

 

2.1. Geração Distribuída  

 

De acordo com o Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE, um 

dos principais caminhos para aumentar a eficiência energética no país passa 

pela redução da distância entre a geração e o consumo de energia elétrica, ou 

seja, a Geração Distribuída - GD (INEE, 2019). No Brasil, a Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, publicou em 2012 a nota “Análise da Inserção da 

Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira”, contemplando as principais 

aplicações da energia solar para geração de eletricidade no país, dando enfoque 

aos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (EPE, 2012). No mesmo 

ano, em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL publicou a 

Resolução Normativa nº 482 e posteriormente a Resolução Normativa nº 687, 

estabelecendo as condições gerais para micro e mini geração distribuída no país. 

 A geração distribuída (GD) permite que o consumidor gere sua própria 

energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, aliando 

economia financeira, consciência socioambiental e sustentabilidade. Esta pode 

ser dividida em micro geração e mini geração distribuída (ANEEL, 2019). 

Segundo a RN n° 687, de 24/11/2015 da ANEEL, a micro geração 

distribuída caracteriza-se como uma central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada ou 

fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades consumidoras (UC). E a mini geração é a central 

geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor 

ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para as demais 

fontes. A Figura 2 ilustra o funcionamento de sistemas de geração distribuída. 
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Figura 2 - Ilustração de uma residência com geração distribuída de energia. Fonte: Luz Solar 

De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às cargas 

pode proporcionar diversos benefícios para o sistema elétrico, destacando-se a 

postergação de investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e 

transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede 

no período de carga pesada e a diversificação da matriz energética (STEFFEN, 

2019). 

A Geração Distribuída ajuda a garantir a segurança energética de um país 

e reduzir os riscos de apagões, isso porque para uma demanda cada vez maior 

por energia elétrica, a GD torna possível que existam pequenas centrais 

geradoras, que ajudam a desafogar o sistema nacional elétrico. Outro ponto 

importante e diferencial sobre a geração distribuída de energia solar é que esta 

é uma fonte considerada limpa, pois não há emissão nem descarte de poluentes, 

e renovável, visto que se é utilizada a inesgotável luz proveniente do Sol (EPE, 

2019). Assim, como esperado, a GD ganha cada vez mais destaque nas 

discussões acerca do papel de fontes renováveis na diversificação da matriz 

energética do país e também do avanço consideravelmente rápido da sua 

viabilidade econômica (VIDAL, 2017). 
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Por outro lado, há algumas desvantagens associadas ao aumento da 

quantidade de pequenos geradores espalhados na rede de distribuição, tais 

como: o aumento da complexidade de operação da rede, a dificuldade na 

cobrança pelo uso do sistema elétrico, a incidência de tributos e a necessidade 

de alteração dos procedimentos das distribuidoras para operar, controlar e 

proteger suas redes (ANEEL,2016). 

2.1.1. Sistema de compensação de energia elétrica 

 

A REN 687/2015 define o sistema de compensação de energia elétrica 

como aquele no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo 

gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de 

energia elétrica ativa, conforme ilustra a Figura 3.  

Figura 3 – Sistema de Compensação de energia elétrica (ANEEL, 2016) 

Quando a energia gerada pela unidade consumidora for maior que a 

energia consumida por essa unidade ao longo de um mês, o consumidor 

receberá um crédito em energia (kWh), válido por 60 meses (ANEEL, 2016). Há 

ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em outras unidades 

previamente cadastradas dentro da mesma área de concessão e caracterizada 

como autoconsumo remoto.  

A outras modalidades abordadas estão relacionadas com a geração 

compartilhada ou integrante de empreendimentos de múltiplas unidades 
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consumidoras (condomínios), em local diferente do ponto de consumo, definidas 

da seguinte forma de acordo com a ANEEL: 

Empreendimento com múltiplas unidades 

consumidoras: caracterizado pela utilização da energia elétrica 

de forma independente, no qual cada fração com uso 

individualizado constitua uma unidade consumidora e as 

instalações para atendimento das áreas de uso comum 

constituam uma unidade consumidora distinta, de 

responsabilidade do condomínio, da administração ou do 

proprietário do empreendimento, com microgeração ou 

minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras 

estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em 

propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias 

públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades 

de terceiros não integrantes do empreendimento (ANEEL, 2015, 

p. 02). 

Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de 

consumidores, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por 

pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das 

unidades consumidoras nas quais a energia excedente será 

compensada (ANEEL, 2015, p. 02). 

Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades 

consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa Jurídica, 

incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade 

consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em 

local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma 

área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente 

será compensada (ANEEL, 2015, p. 02). 

Entretanto, mesmo com saldo positivo, o consumidor conectado em baixa 

tensão (grupo B) terá ao menos a despesa de uma tarifa mínima mensal 

referente ao custo de disponibilidade da rede elétrica, sendo o valor em reais 

equivalente a 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 100 kWh (trifásico). Da 

mesma forma, para consumidores do grupo A, o valor da fatura será apenas a 

demanda contratada (ANEEL, 2016). 
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2.1.2. Cenário atual da geração distribuída no Brasil 

 

A maneira organizacional adotada pelo sistema elétrico brasileiro consiste 

em grandes centrais de geração e uma extensa rede de linhas de transmissão e 

distribuição, conhecida como geração centralizada de energia. Porém, devido ao 

constante aumento na demanda de energia elétrica no país, cresce o 

questionamento em relação a melhor forma de suprir o consumo de uma forma 

menos dispendiosa, com menos impactos ambientais e próximas dos centros de 

carga. Dessa forma a geração distribuída se apresenta como uma possível 

alternativa ao atual modelo de planejamento da expansão do sistema elétrico 

brasileiro, podendo ser uma opção de uso mais eficiente de recursos 

energéticos, econômico-financeiros e ambientais. (SILVA et al, 2018) 

O Brasil ultrapassou a marca de 1 gigawatt (GW) de potência instalada 

em micro e minigeração distribuída de energia elétrica em junho de 2019. Trata-

se de um grande avanço, proporcionado em grande medida pela regulação da 

ANEEL e também por se tornar uma opção mais acessível, com custos de 

equipamentos fotovoltaicos menores e além de existirem diversas linhas de 

financiamento. A fonte mais utilizada para micro e minigeração distribuída, pelos 

consumidores brasileiros, é a solar fotovoltaica, com 82,6 mil micro e mini usinas 

e cerca de 870 megawatts (MW) de potência instalada. (ANEEL, 2019) 

 A marca de 1GW da Geração Distribuída no Brasil é decorrente do 

grande potencial para exploração de fontes renováveis e também pelo marco 

regulatório. De acordo com a ANEEL, nos próximos anos este crescimento será 

ainda mais expressivo o que torna ainda mais importante, para que esse 

crescimento ocorra de forma sustentável. Na Tabela 1 observa-se quatro tipos 

de geração, sendo as centrais geradoras hidrelétricas – usinas com potência 

instalada de até 1 MW -, eólica, fotovoltaica e usinas termelétricas de energia. A 

representatividade da geração fotovoltaica na GD é em torno de 89,1 %. 

 

 



13 

 

Tabela 1 - Unidades consumidoras com geração distribuída por tipo, (ANEEL, 2019). 

 

Os estados brasileiros com maior potência instalada atualmente, com 

mais de 10 mil unidades consumidoras (UC), são Minas Gerais (24 mil unidades 

consumidoras e 291,6 MW de potência instalada), Rio Grande do Sul (15,7 mil 

unidades, 192,57 MW) e São Paulo (19,2 mil unidades, 161,1 MW). Santa 

Catarina está em quinto lugar, com 5.748 UCs e 67.288 MW de potência 

instalada. A Figura 4 mostra a posição dos 10 estados com maior potência 

instalada no país. Ao todo, existem cerca de 111.000 usinas geradoras no país, 

com 151.098 unidades consumidoras que recebem os créditos pela energia 

gerada. (ANEEL, 2019) 

 

Figura 4 – Os 10 estados brasileiros com maior potência instalada, (ANEEL, 2019). 
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Estados brasileiros com maior potência 
instalada (kW) 

Tipo Quantidade 
Quantidade de UCs que 

recebem os créditos 

Potência 

Instalada (kW) 

CGH 93 7.677 88.022,60 

EOL 57 100 10.314,40 

UFV 110.678 139.467 1.192.866,61 

UTE 171 3.935 48.055,54 

http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=10
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=7
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=12
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=2
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2.2.  Tributação da energia solar fotovoltaica 

 

No Brasil, a legislação tributária é bastante complexa e há elevada carga 

fiscal, representando um entrave no desenvolvimento da cadeia local e na 

implementação de projetos (CENÁRIOS SOLAR, 2019). Além dos incentivos 

regulatórios, a existência de incentivos fiscais é crucial para a viabilidade dos 

projetos no setor e da disseminação de GDs dentro do pais. Dentre as formas 

de incentivar essa viabilidade, encontra-se a isenção do ICMS, o qual tem grande 

impacto econômico na fatura de energia elétrica (PEREIRA, 2018). 

2.2.1. ICMS 

 

O ICMS é um Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

exigido pelos estados, imposto este constitucionalmente previsto e 

regulamentado por Lei, aplicável para energia elétrica. 

A cobrança do ICMS sobre o valor integral da operação de venda de 

energia elétrica, acontecia antes de qualquer compensação, conforme indicado 

no Convênio ICMS nº 6/2013 do CONFAZ. Toma-se como exemplo um 

consumidor residencial trifásico, que possui um custo de disponibilidade com a 

Distribuidora referente ao consumo de 100 kWh. Esse consumidor injeta na rede 

em um determinado mês 300 kWh com seu sistema fotovoltaico (o restante da 

geração foi consumida pelas cargas da casa antes de ser injetada na rede, não 

incidindo ICMS sobre tal parcela). Caso no mesmo mês essa residência 

consuma da rede 300 kWh, ao final do mês o consumidor receberá uma fatura 

cobrando o ICMS sobre o seu consumo antes de qualquer compensação e 

pagará ainda o custo de disponibilidade correspondente a 100 kWh, como é 

demonstrado na tabela a seguir (OLIVEIRA,2016).  
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Tabela 2 – Valor cobrado do ICMS sobre o seu consumo antes de qualquer compensação, 

considerando R$0,51408 o valor de 1 kWh (OLIVEIRA,2016). 

CUSTO DE 

DISPONIBILIDADE 

100 kWh 

V
A

L
O

R
 D

A
 F

A
T

U
R

A
 

D
E

 E
N

E
R

G
IA

 

E
L

É
T

R
IC

A
 R$ 154,224 + 

bandeiras e 

outras cobranças 
ENERGIA INJETADA 

NA REDE 

300 kWh 

ENERGIA CONSUMIDA 300 kWh 

V
A

L
O

R
 D

O
 

IC
M

S
 

C
O

B
R

A
D

O
 R$ 50,89 

(Desconsiderando 

bandeiras e outras 

cobranças) 

 

Em 2015 o Conselho Nacional da Política Fazendária - Ministério da 

Fazenda (CONFAZ) revogou o Convênio que orientava a tributação da energia 

elétrica injetada na rede. Cada estado passou a decidir se tributa ou não a 

energia solar que é injetada na rede da distribuidora. Assim a isenção do ICMS 

dá-se da seguinte forma, de acordo com o Convênio ICMS 75/16: 

Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito 

Federal autorizados a conceder isenção do ICMS incidente 

sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade 

consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia 

elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade 

consumidora com os créditos de energia ativa originados na 

própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses 

anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, 

nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 

2012. (Conv. ICMS, 2016)  
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O Estado de Minas Gerais, foi o que realizou a desoneração de forma 

pioneira em agosto de 2012, seguido pelos estados de São Paulo, Pernambuco 

e Goiás que somam 40 % da população brasileira, e que passa a ter a 

possibilidade de gerar sua própria energia de forma mais barata, sustentável e 

democrática. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a 

isenção do ICMS em todos os estados faria com que o país tivesse 55 % a mais 

de sistemas instalados em 2023 do que o que seria alcançado se o cenário 

permanecesse sem a isenção (OLIVEIRA, 2016). 

A Lei nº 13.169, em seu art. 8º, reduziu a zero as alíquotas da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS incidentes sobre a energia injetada na rede pelos micro e mini 

geradores. Em seguida o Conselho de Política Fazendária (ConFaz) editou novo 

Convênio (16/2015) e autorizou alguns estados cobrarem ICMS apenas sobre a 

diferença entre a energia consumida e a energia injetada na rede pelos 

consumidores.  

Em 2018 foi acrescido § 3º à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 42/18, no 

qual os benefícios previstos no Convênio para os estados do Paraná e de Santa 

Catarina, serão concedidos pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 

na forma da legislação estadual, podendo revogar a decisão antes disso. A 

Figura 5 mostra os estados isentos do ICMS. 

Dessa maneira, o que vigora atualmente são isenções parciais e totais. A 

Isenção Parcial tem com limite 1 MW para isenção de ICMS a mini geração 

distribuída, e, com audiência pública n° 26/2015 e minuta de alteração da REN 

482/2012 da ANEEL para atualização a redação da isenção para até 5 MW.   E 

a isenção total atua somente no estado de Minas Gerais que concede isenção 

para potência instalada até 5 MW, desde o Decreto nº 47.231, publicado em 

4/08/2017 (COSOL, 2019). 
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Figura 5 – Estados com isenção permanente e com isenção provisória do ICMS, 

(BlueSol,2018). 

 

2.3. Tarifa de energia elétrica 

 

A tarifa de energia elétrica é a composição de valores calculados que 

representam cada parcela dos investimentos e operações técnicas realizadas 

pelos agentes da cadeia de produção e da estrutura necessária para que a 

energia possa ser utilizada pelo consumidor. A tarifa representa, portanto, a 

soma de todos os componentes do processo industrial de geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, como é ilustrado na Figura 6. 

São acrescidos ainda os encargos direcionados ao custeio da aplicação de 

políticas públicas. Em outras palavras, é o preço cobrado por unidade de energia 

(R$/kWh) (MME,2019). 

A tarifa não é o mesmo que preço da energia pago na fatura mensal de 

energia elétrica. A fatura de cada consumidor contém o preço final, que é a tarifa 

definida pela Aneel, acrescidos os impostos não incluídos nos custos da energia 

elétrica, como ICMS, PIS e COFINS (MME, 2019). 
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Figura 6 – Ilustração da composição da tarifa de energia elétrica. 

Conforme determina o inciso XVIII do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. 

As tarifas podem ser calculadas para uma concessionária de distribuição 

(distribuidora) ou para uma concessionária de transmissão (transmissora). A 

tarifa calculada para as distribuidoras primeiras são as tarifas de distribuição, 

que é o preço cobrado ao consumidor final e as tarifas de uso do sistema elétrico 

de distribuição (TUSD). Já a tarifa calculada para as transmissoras é a tarifa de 

uso do sistema elétrico de transmissão (TUST). 

Até 1993, havia uma única tarifa de energia elétrica em todo o Brasil. Os 

consumidores dos diversos estados pagavam a mesma tarifa pela energia 

consumida, não levando em consideração se a despesa para levar esta energia 

era maior para um estado do que para outro (ABRADEE, 2019). 

Através da Lei nº 8.631/93 e da Lei 8.987, a tarifa passou a ser fixada por 

concessionária garantindo equilíbrio econômico-financeiro às concessões 

conforme características específicas de cada empresa. Dessa forma 

estabeleceu-se uma tarifa por área de concessão (território geográfico onde 

cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica). Se essa 

área coincide com a de um estado, a tarifa é única naquela unidade federativa. 

Caso contrário, tarifas diferentes coexistem dentro do mesmo estado 

(ABRADEE, 2019). 

Dessa maneira, as tarifas de energia refletem peculiaridades de cada 

região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do 

mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), 

custo da energia comprada, tributos estaduais e outros (ABRADEE, 2019) 
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As Tarifas de Energia não seguem o simples reajuste através dos Índices 

de Preços ao Consumidor, elas seguem uma metodologia complexa de cálculo, 

conduzida pela própria ANEEL, e com periodicidades diferenciadas para cada 

objetivo socioeconômico que a Tarifa de Energia deve buscar. Assim, as 

alterações nas Tarifas se dividem, basicamente, em Revisões Tarifárias e 

Reajustes Tarifários (ABRADEE, 2019). 

Nos reajustes tarifários, a análise é feita pela ANEEL de forma anual e 

costuma considerar, em geral, a variação da inflação, as variações de preço da 

energia por conta dos despachos térmicos do setor de geração, ganhos de 

produtividade e a variação da qualidade de fornecimento de cada distribuidora. 

E nas revisões tarifárias, a análise é feita, a cada 4 ou 5 anos, sendo que a 

ANEEL leva em conta os investimentos em infraestrutura, eficiência na gestão 

dos custos, níveis mínimos de qualidade, ganhos de escala, além da variação 

inflacionária do ano anterior (ABRADEE, 2019).  
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3. METODOLOGIA 
 

 A metodologia realizada para a realização desse trabalho foi dividida em 

duas etapas, a primeira foi relacionada as análises da geração de energia do 

sistema fotovoltaico em estudo e a segunda parte foi o estudo do impacto do 

ICMS na fatura de energia com a operação do sistema em estudo. 

Dessa forma, na segunda etapa do trabalho foram analisados quatro cenários 

diferentes, no qual o cenário 1 referente a análise da fatura de energia sem a 

isenção do ICMS, o cenário 2 com a isenção total do mesmo, o cenário 3 com a 

forma atual de isenção, sendo essa parcial e por fim foi analisado o cenário 4, 

levando em consideração o cenário vigente, porém por uma distribuidora de 

energia diferente. Uma vez que o decreto do Governo Federal estabeleceu que 

as cooperativas permissionárias de distribuição de energia tenham os subsídios 

reduzidos em 25% anualmente (até sua extinção), foi considerado importante 

fazer uma comparação entre uma concessionária e uma cooperativa para 

entender o impacto causado na fatura de energia pela retirada dos subsídios. 

 

3.1. Sistema fotovoltaico de referência 

Neste trabalho será analisado o desempenho de operação de um sistema 

fotovoltaico de micro geração distribuída conectado à rede elétrica da CEJAMA 

(Cooperativa De Eletricidade Jacinto Machado) na cidade de Jacinto 

Machado/SC, apresentado na Figura 7. 

Figura 7 - Sistema de micro geração fotovoltaico em estudo, (NUNES, 2018). 
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O sistema apresenta potência FV instalada de 26,65 kWp e inversor do 

fabricante PHB Solar, do modelo PHB 25 k – DT, com potência nominal de 25 

kW. Composto por 82 módulos do fabricante Jinko Solar, modelo JKM 325 PP 

(Plus), no qual cada unidade possui potência nominal de 325 Wp. O sistema FV 

está conectado à rede da CEJAMA e entrou em operação em dezembro de 2017.  

O sistema foi desenvolvido em um primeiro momento para atender a 

demanda da panificadora do titular e seu excedente, caso houvesse, seria 

destinada para a unidade consumidora residencial do mesmo. Ambas as UCs 

estão localizadas na cidade de Jacinto Machado no extremo sul do estado de 

Santa Catarina, distante 40 km da cidade de Araranguá/SC. 

3.2. Coleta de dados 

Para realizar a coleta de dados foram utilizadas as faturas de energia 

elétrica de janeiro/2018 até novembro/2019. Das faturas retirou-se informações 

referentes ao consumo mensal, energia elétrica injetada do sistema FV e sobre 

o ICMS, necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

Foram utilizados também os dados de geração horária e mensal 

simulados para a dimensionamento do sistema FV, e para isso fez-se uso do 

software SAM - System Advisor Model, desenvolvido pelo Laboratório Nacional 

de Energias Renováveis (NREL/EUA). Para tal simulação, foram utilizados os 

dados contidos em NUNES (2018), no qual se detalha o dimensionamento do 

sistema FV em questão e mostra detalhes a respeito das características do 

sistema.  

Os valores da tarifa de energia utilizados nesse estudo para os cálculos 

do ICMS dos cenários 1,2 e 3 encontra-se na tabela abaixo. E para os cálculos 

referente ao cenário 4, foi considerado o mesmo valor para todos os meses, 

sendo R$0,4697 o valor da tarifa de energia total, R$ 0,164423 a parte da TE e 

R$ 0,30536 a parte da TUSD. 
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Tabela 3 – Valores utilizados de tarifa de energia para os estudos referentes a 2018 e 2019. 

COOPERATIVA - CEJMA 

MÊS 

2018 2019 

TARIFA 

TE 

TARIFA 

TUSD 

TARIFA 

TOTAL 

TARIFA 

TE 

TARIFA 

TUSD 

TARIFA 

TOTAL 

Janeiro 

até 

Setembro 

0,1799 0,3341 0,5141 0,1947 0,3686 0,5634 

Outubro 0,1871 0,3474 0,5345 0,1956 0,3925 0,5882 

Novembro 0,1947 0,3686 0,5634 - - - 

Dezembro 0,1947 0,3686 0,5634 - - - 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados da análise de dados do sistema 

fotovoltaico de geração distribuída em estudo, juntamente com a discussão dos 

mesmos. 

4.1.  Análise da geração real e simulada do sistema fotovoltaico 

 

Os dados de geração real do sistema, como dito anteriormente, foram 

coletados através da fatura de energia elétrica e organizados de tal forma que 

possam ser usados para a análise da operação do sistema FV em estudo. É 

interessante ressaltar que não há consumo no local no qual o sistema 

fotovoltaico está instalado, dessa maneira, a geração pode ser considerada pelo 

dado de energia injetada.  

Comparando a geração real no período de 22 meses com a geração 

simulada para o mesmo sistema, nota-se uma pequena diferença entre os dois. 

Uma das explicações dessa diferença são as datas de coleta de dados de 

geração real e do consumo de cada mês pela concessionária de energia, pois 

não houve uma constância da mesma. Dessa forma, para as simulações, 

precisou-se fazer algumas considerações e aproximações. Além disso, no 

software se utiliza um arquivo meteorológico típico enquanto que na operação 

real ocorre um ano específico, inclusive quando existentes, meses atípicos. Ou 

seja, o software apresenta dados padrões dos meses, enquanto que na realidade 

podem ocorrer meses no qual ocorre períodos mais chuvosos que o esperado 

ou menos chuvosos, o que impacta nos resultados da simulação. 

A geração real do sistema no primeiro ano analisado, 2018, alcançou em 

média 88,7% do valor de geração simulado. Tendo alguns meses no qual 

ultrapassou o valor simulado, sendo esses meses maio, junho e agosto, como 

pode ser observado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Geração real e geração simulada do sistema fotovoltaico em 2018. 

Mês 
Geração Real do 
Sistema FV (kWh) 

Geração Simulada 
do Sistema FV 

(kWh) 

Variação 
percentual entre as 

gerações 

Janeiro 3.016 3.751,13 24,37 % 

Fevereiro 3.270 3.438,47 5,15 % 

Março 3.098 3.458,46 11,64 % 

Abril 2.504 3.182,79 27,11 % 

Maio 2.955 2.476,93 -16,18 % 

Junho 2.850 2.597,39 -8,86 % 

Julho 2.247 2.865,67 27,53 % 

Agosto 2.889 2.712,81 -6,10 % 

Setembro 2.718 3.093,47 13,81 % 

Outubro 2.110 4.078,35 93,29 % 

Novembro 3.113 3.852,69 23,76 % 

Dezembro 3.210 3.733,17 16,30 % 

Total 33.980 39.241,31 15,48% 

 

E a geração real do sistema no ano de 2019 (de janeiro a outubro), 

alcançou em média 87,24% do valor de geração simulado. Sendo que no mês 

de agosto foi ultrapassado o valor simulado, como pode ser observado na Tabela 

5. 

Tabela 5 – Geração real e geração simulada do sistema fotovoltaico em 2019. 

Mês 
Geração Real do 
Sistema FV (kWh) 

Geração Simulada 
do Sistema FV 

(kWh) 

Variação 
percentual entre 

as gerações 

Janeiro 3.691 3.751,13 1,63% 

Fevereiro 3.303 3.438,47 4,10% 

Março 3.039 3.458,46 13,80% 

Abril 2.198 3.182,79 44,80% 

Maio 2.208 2.476,93 12,18% 

Junho 2.469 2.597,39 5,20% 

Julho 2.148 2.865,67 33,41% 
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Mês 
Geração Real do 
Sistema FV (kWh) 

Geração Simulada 
do Sistema FV 

(kWh) 

Variação 
percentual entre 

as gerações 

Agosto 2.731 2.712,81 -0,67% 

Setembro 2.536 3.093,47 21,98% 

Outubro 3.229 4.078,35 26,30% 

Total 27.552 31.655,45 14,89% 

Em relação ao consumo, o sistema em 2018 conseguiu suprir em média 

86,5 % do consumo em um ano de funcionamento, como mostrada na Tabela 6. 

Sendo que a geração do sistema nunca ultrapassou o consumo da panificadora. 

Houve apenas um mês no qual a geração foi equivalente ao consumo, assim 

suprindo 100 % do consumo.  

Tabela 6 – Energia consumida na panificadora em 2018. 

Mês Consumo (kWh) Geração Real (kWh) 

Janeiro 3.774 3.016 

Fevereiro 3.503 3.270 

Março 3.098 3.098 

Abril 3.037 2.504 

Maio 3.619 2.955 

Junho 3.093 2.850 

Julho 3.000 2.247 

Agosto 3.328 2.889 

Setembro 2.897 2.718 

Outubro 3.116 2.110 

Novembro 3.652 3.113 

Dezembro 3.210 3.210 

Total 39.327 33.980 

 

Em 2019, o sistema conseguiu suprir em média 81,88% do consumo, 

levando em consideração que os dados analisados nesse ano foram de 10 

meses, podendo assim ter um aumento ou diminuição dessa média.  Sendo que 
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a geração do sistema nesse ano, como no ano anterior, nunca ultrapassou o 

consumo da panificadora. Houve apenas um mês no qual a geração foi 

equivalente ao consumo, assim suprindo 100 % da energia consumida. A Tabela 

7 mostra os dados de consumo e geração da panificadora em 2019. 

Tabela 7 – Energia consumida na panificadora em 2019. 

Mês Consumo (kWh) Geração Real (kWh) 

Janeiro 4.075 3.691 

Fevereiro 3.522 3.303 

Março 3.166 3.039 

Abril 3.305 2.198 

Maio 3.654 2.208 

Junho 2.830 2.469 

Julho 3.087 2.148 

Agosto 3.465 2.731 

Setembro 2.995 2.536 

Outubro 3.540 3.229 

Total 33.639 27.552 

 

Nas simulações realizadas a geração chegaria a ser 100,2% da energia 

elétrica consumida na panificadora e ainda seria possível destinar o excedente 

para a residência do mesmo. Porém, como o titular decidiu aumentar a carga 

após a instalação do sistema, houve um aumento no consumo, fazendo com que 

a geração do sistema ficasse inteiramente para suprir a demanda da 

panificadora.  

A energia estimada de geração, na simulação, em um ano seria de 

39241,31 kWh, já a energia gerada realmente pelo sistema no ano de 2018 foi 

um pouco menor, 33980 kWh. Já em 2019, até o mês de outubro, o sistema 

gerou 27552 kWh. Essas diferenças entre valores da simulação e real são 

esperados, já que o software utilizado na simulação não tem em sua base de 

dados a cidade em estudo, Jacinto Machado/SC, sendo assim necessário utilizar 

dados de uma cidade próxima, Florianópolis, fazendo com que exista uma 
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pequena variação nos valores da simulação para os reais. Além disso as 

características de instalação têm impacto na diferença de valores entre a energia 

simulada e a gerada uma vez que os equipamentos selecionados para a 

simulação não são iguais aos definidos no projeto. 

4.2. Análise de ICMS 

 

O sistema tarifário na fatura de energia elétrica foi outro dado analisado 

no decorrer do trabalho. Como já explanado, o estado de Santa Catarina até 

julho de 2019 era um dos únicos estados do Brasil que ainda não tinha isenção 

de ICMS para micro geração e mini geração de energia distribuída, tornando-se 

mais complicado e dispendioso a instalação e utilização de sistemas de micro e 

mini geração de energia distribuída no estado, uma vez que o payback seria mais 

demorado. Porém em agosto do mesmo ano o estado passou a aplicar a isenção 

parcial nas faturas de energia, como já acontece na maioria dos estados, 

auxiliando no retorno mais rápido do investimento.  No caso desse estudo, foram 

analisados quatro cenários diferentes como já explicado na metodologia, no qual 

o cenário 1 foi a análise da fatura de energia sem a isenção do ICMS, o cenário 

2 foi com a isenção total do mesmo, o cenário 3 com a forma atual de isenção, 

sendo essa parcial e por fim foi analisado o cenário 4, levando em consideração 

o cenário vigente, porém por uma distribuidora de energia diferente. Uma vez 

que o decreto do Governo Federal estabeleceu que as cooperativas 

permissionárias de distribuição de energia tenham os subsídios reduzidos em 

25% anualmente (até sua extinção), foi considerado importante fazer uma 

comparação entre uma concessionária e uma cooperativa para entender o 

impacto causado na fatura de energia pela retirada dos subsídios. 

Dessa forma, no cenário 1 foi calculado o valor pago de ICMS no período 

de vinte e dois meses, e o valor foi de R$13.087,68, sendo R$6.804,38 no 

primeiro ano e R$6.283,30 no segundo ano. O valor de ICMS pago por mês em 

média foi de R$594,89. Além disso, nota-se o valor elevado da fatura total de 

energia nesse cenário, chegando a um valor de R$9.600,28 em 2018 e no 

período de janeiro a outubro de 2019 o valor de R$9.720,49. A Tabela 8 e 9 

mostram os valores, em R$, de ICMS mensal e o total da fatura de energia.  
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Tabela 8 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 1 em 2018, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Consumo ICMS 

Fatura 
Total 

Percentual 
do valor 
do ICMS 
na fatura 

 

Janeiro 
R$389,67 R$640,25 R$1.029,92 62,16% 

Fevereiro 
R$119,78 R$594,27 R$714,05 83,23% 

Março 
R$0,00 R$525,56 R$525,56 100,00% 

Abril 
R$274,00 R$515,22 R$789,22 65,28% 

Maio 
R$341,34 R$613,95 R$955,30 64,27% 

Junho 
R$124,92 R$524,72 R$649,64 80,77% 

Julho 
R$387,10 R$508,94 R$896,04 56,80% 

Agosto 
R$225,68 R$564,58 R$790,26 71,44% 

Setembro 
R$92,02 R$491,47 R$583,49 84,23% 

Outubro 
R$537,69 R$549,61 R$1.087,30 50,55% 

Novembro 
R$303,67 R$679,00 R$982,68 69,10% 

Dezembro 
R$0,00 R$596,82 R$596,82 100,00% 

Total R$2795,91 R$6.804,38 R$9.600,28 70,88% 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabela 9 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 1 em 2019, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobranças. 

Mês Consumo ICMS Fatura Atual 

Percentual 
do valor do 
ICMS no 
valor da 
fatura 

Janeiro R$216,35 R$ 757,65 R$974,00 77,79% 

Fevereiro R$123,38 654,83 R$778,22 84,14% 

Março R$71,55 588,64 R$660,19 89,16% 

Abril R$623,69 614,48 R$1.238,18 49,63% 

Maio R$814,69 679,37 R$1.494,06 45,47% 

Junho R$203,39 526,17 R$729,56 72,12% 

Julho R$529,04 573,95 R$1.102,99 52,04% 

Agosto R$413,54 644,23 R$1.057,77 60,90% 

Setembro R$258,60 556,85 R$815,45 68,29% 

Outubro R$182,93 687,14 R$870,07 78,98% 

Total R$3.437,19 R$6283,30 RS$9.720,49 64,63% 

 

No cenário 2, como explicado anteriormente, considera a isenção total do 

ICMS, ou seja, calculou-se o valor pago de ICMS apenas da diferença entre a 

energia elétrica consumida e a gerada. No período analisado, o valor total 

calculado de ICMS foi de R$2.077,70. No qual foi pago de ICMS em média 

R$94,44 por mês. Além disso, como esperado, o valor total da fatura de energia 

elétrica nesse cenário é bem menor com a isenção, em 2018 no total, seria pago  
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R$3.835,63 e em 2019 (considerando os 10 meses analisados) o valor pago 

seria de R$4.582,92. A Tabela 10 e 11 mostram os valores a ser pago de ICMS 

e o total da fatura de energia mensal nos dois anos analisados.  

 

Tabela 10 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 2 de 2018, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês Fatura Atual ICMS 

Percentual do 
valor do ICMS 

no valor da 
fatura 

Janeiro R$519,56 R$129,89 25% 

Fevereiro R$159,71 R$39,93 25% 

Março R$51,41 R$0,00 25% 

Abril R$365,34 R$91,33 25% 

Maio R$455,13 R$113,78 25% 

Junho R$166,56 R$41,64 25% 

Julho R$516,14 R$129,03 25% 

Agosto R$300,91 R$75,23 25% 

Setembro R$122,69 R$30,67 25% 

Outubro R$716,93 R$179,23 25% 

Novembro R$404,90 R$101,23 25% 

Dezembro R$56,34 R$0,00 25% 

Total R$3.835,63 R$931,97 25% 
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Tabela 11 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 2 de 2019, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Fatura Atual ICMS 

Percentual do 

valor do ICMS 

no valor da 

fatura 

Janeiro R$288,47 R$72,12 25% 

Fevereiro R$164,52 R$41,13 25% 

Março R$95,40 R$23,85 25% 

Abril R$831,59 R$207,90 25% 

Maio R$1.086,25 R$271,56 25% 

Junho R$271,19 R$67,80 25% 

Julho R$705,39 R$176,35 25% 

Agosto R$551,39 R$137,85 25% 

Setembro R$344,81 R$86,20 25% 

Outubro R$243,91 R$60,98 25% 

Total R$4.582,92 R$1.145,73 25% 

 

No cenário 3, situação vigente no momento, no qual a isenção do ICMS 

é apenas sobre a tarifa de energia (TE), considerado assim isenção parcial do 

ICMS. Nesse cenário, como nos outros, foi calculado o valor pago de ICMS no 

período de vinte e dois meses, sendo este no valor de R$9.355,41, no qual, 

R$4798,29 no primeiro ano e R$4557,12 no segundo ano. O valor de ICMS pago 

por mês em média foi de R$425,25. O valor da fatura total de energia nesse 

cenário, em 2018 foi R$7594,19 e no período de janeiro a outubro de 2019 o 

valor de R$7.994,31. Nota-se que no ano de 2019 o consumo de energia elétrica 

em cada mês foi maior que no ano anterior, com exceção de janeiro, dessa forma 

o valor a ser pago foi maior. Uma das explicações para esse consumo maior em 

2019 foi a expansão feita na panificadora nesse ano, o que desencadeou em um 
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aumento na demanda de energia e consequentemente em um maior consumo. 

Além disso, uma vez que o sistema é instalado e começa a entrar em 

funcionamento o consumidor tende a economizar menos e acaba a consumir 

mais energia elétrica. A Tabela 12 e 13 mostram os valores, em reais, de ICMS 

mensal e o total da fatura de energia. 

Tabela 12 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 3 de 2018, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Fatura Atual ICMS 

Percentual do 

valor do ICMS 

no valor da 

fatura 

Janeiro R$855,43 R$465,76 54,45% 

Fevereiro R$523,86 R$404,08 77,14% 

Março R$345,00 R$345,00 100,00% 

Abril R$644,19 R$370,19 57,47% 

Maio R$784,21 R$442,86 56,47% 

Junho R$483,94 R$359,02 74,19% 

Julho R$766,37 R$379,27 49,49% 

Agosto R$622,63 R$396,95 63,75% 

Setembro R$425,38 R$333,36 78,37% 

Outubro R$961,28 R$423,58 44,06% 

Novembro R$787,44 R$483,76 61,43% 

Dezembro R$394,46 R$394,46 100,00% 

Total R$7594,19 R$4798,29 63,18% 
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Tabela 13 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 3 de 2019, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Fatura Atual ICMS 

Percentual do 

valor do ICMS 

no valor da 

fatura 

Janeiro R$742,03 R$525,68 70,84% 

Fevereiro R$570,40 R$447,01 78,37% 

Março R$468,85 R$397,29 84,74% 

Abril R$1101,69 R$478,00 43,39% 

Maio R$1357,58 R$542,89 39,99% 

Junho R$574,59 R$371,20 64,60% 

Julho R$969,34 R$440,30 45,42% 

Agosto R$886,98 R$473,44 53,38% 

Setembro R$656,44 R$397,83 60,60% 

Outubro R$666,41 R$483,48 72,55% 

Total 
 

R$7.994,31 
 

 
R$4557,12 

 
57% 

Por último, foi analisado o cenário 4, como explicado anteriormente esse 

cenário foi adicionado para analisar a diferença no valor de uma fatura de energia 

elétrica para uma permissionária e uma cooperativa. A escolha de analisar este 

cenário foi para compara as diferenças nos valores da fatura de energia entre 

uma cooperativa e demais distribuidoras. Outro motivo que colaborou para a 

inserção do cenário foi pelo fato de que em poucos anos as cooperativas não 

terão um preço mais acessível comparada as demais concessionarias, uma vez 

que não haverá mais desconto para a compra de energia elétrica para a mesma. 

Nesse cenário foi considerado o valor da tarifa de energia elétrica da distribuidora 

Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, no valor de R$0,46978. Dessa 
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forma, foi calculado o valor pago de ICMS no período de vinte e dois meses, 

sendo este no valor de R$8.053,56 no qual, R$4295,98 no primeiro ano e 

R$3.757,58 no segundo ano. O valor de ICMS pago por mês em média foi de 

R$425,25. O valor da fatura total de energia nesse cenário, em 2018 foi 

R$6807,90 e no período de janeiro a outubro de 2019 o valor de R$ 6.617,13. 

Esses valores já eram esperados, uma vez que a Celesc possui tarifas maiores 

e consequentemente maior viabilidade, e o mesmo vale para a questão do ICMS, 

pois a parcela que corresponde a TE é maior, e uma vez que as cooperativas 

possuem subsidio na TE, ter isenção quase não muda o payback. 

Tabela 14 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 4 de 2018, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Fatura Atual ICMS 

Percentual do 

valor do ICMS 

no valor da 

fatura 

Janeiro R$781,78 R$425,68 54,45% 

Fevereiro R$478,78 R$369,33 77,14% 

Março R$315,33 R$315,33 100,00% 

Abril R$588,73 R$338,34 57,47% 

Maio R$716,69 R$404,75 56,47% 

Junho R$442,30 R$328,14 74,19% 

Julho R$700,37 R$346,63 49,49% 

Agosto R$569,04 R$362,80 63,75% 

Setembro R$388,77 R$304,68 78,37% 

Outubro R$844,90 R$372,30 44,06% 

Novembro R$654,47 R$401,26 61,43% 

Dezembro R$326,73 R$326,73 100,00% 

Total R$6807,90 R$4295,98 63,18% 
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Tabela 15 – Valores do ICMS e da fatura de energia total no Cenário 4 de 2019, foram 

desconsideradas as bandeiras e outras cobrança. 

Mês 
Fatura Atual ICMS 

Percentual do 

valor do ICMS 

no valor da 

fatura 

Janeiro R$616,22 R$435,82 70,84% 

Fevereiro R$473,37 R$370,49 78,37% 

Março R$388,88 R$329,21 84,74% 

Abril R$917,12 R$397,07 43,39% 

Maio R$1130,48 R$451,18 39,99% 

Junho R$477,43 R$307,84 64,60% 

Julho R$806,80 R$365,68 45,42% 

Agosto R$737,73 R$392,92 53,38% 

Setembro R$545,63 R$330,00 60,60% 

Outubro R$523,47 R$377,37 72,55% 

Total R$6.617,13 R$3.757,58 57% 

 

Dessa forma, após analisar todos os cenários foi possível perceber que o 

cenário mais atrativo seria o Cenário 2, com isenção total do ICMS. Logo após 

este cenário, o mais viável é o vigente no momento, porém com uma distribuidora 

diferente da Cejama, o cenário 4.  

Quando comparado o cenário 1 (antigo cenário em funcionamento de 

Santa Catarina) com o cenário 3 (atual cenário vigente), observou-se que o atual 

é financeiramente mais viável, uma vez que o consumidor terá uma economia 

anual de em média R$ 1866,13, sendo que nos meses analisados o valor total 

economizado foi R$3.732,27. Os valores do ICMS total pago em cada cenário 
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analisado e a média mensal de ICMS na fatura de energia elétrica podem ser 

vistos na Tabela 16. 

Tabela 16 – Valores do ICMS total pago em cada cenário analisado e a média mensal de ICMS 

na fatura de energia elétrica. 

 Total ICMS pago Média ICMS mensal 

Cenário 1 R$13.087,68 R$594,89 

Cenário 2 R$2.077,70 R$94,44 

Cenário 3 R$9.355,41 R$425,25 

Cenário 4 R$8.053,56 R$366,07 

 

Comparando o cenário 3 com o cenário 4, observou-se que através da 

distribuidora de energia escolhida no cenário 4, o consumidor teria uma 

economia de R$2.163,48 no total de meses analisados. Esse resultado foi o 

esperado, uma vez que a Celesc possui tarifas maiores e consequentemente 

maior viabilidade, e o mesmo vale para a questão do ICMS, pois a parcela que 

corresponde a TE é maior, e uma vez que as cooperativas possuem subsidio na 

TE, ter isenção quase não muda o payback. Nas Figuras 8 e 9 pode-se notar a 

diferença de valores para cada fatura em cada mês de 2018 e 2019 como 

analisado ao longo desse estudo. 



37 

 

Figura 8 – Fatura de energia de 2018 comparando os valores obtidos em cada cenário 

estudado. 

 

Figura 9 – Fatura de energia de 2019 nos meses analisados comparando os cenários 

estudados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho analisou os aspectos operacionais de um sistema 

fotovoltaico de micro geração distribuída situado em Jacinto Machado - SC, 

dando ênfase na comparação entre os dados de geração real e geração 

simulada em software, e constatou-se as diferenças entre a geração simulada e 

a real, sendo que a geração real do sistema alcançou em média 88,7% do valor 

de geração simulado. Na simulação realizada a energia estimada de geração em 

um ano seria de 39241,31 kWh, já a energia gerada realmente pelo sistema em 

no ano de 2018 foi um pouco menor, 33980 kWh.   

A geração real no período de 12 meses quando comparada com a 

geração simulada para o mesmo sistema, apresenta uma pequena diferença. Já 

em 2019 a geração real no período de 10 meses foi de 27552 kWh. A geração 

real total do sistema nos 22 meses analisados foi de 61532 kWh, e a média de 

geração real por mês foi no valor de 2796,91 kWh. Pode-se notar que o ano de 

2018 tende a ser, até momento da finalização do estudo, o ano com maior 

geração quando comparado com a gerada em 2019, o que pode ser explicado 

pela diferença no clima de um ano para o outro. 

 Em relação ao consumo, o sistema conseguiu suprir em média 86,5% 

do consumo em 2018. Sendo que a geração do sistema nunca ultrapassou o 

consumo da panificadora. Já em 2019 (de janeiro a outubro), o sistema 

conseguiu suprir em média 81,88% do consumo, até o momento da finalização 

do estudo. 

Nas simulações realizadas a geração chegaria a ser 100,2% da energia 

elétrica consumida na padaria e ainda seria possível destinar o excedente para 

a residência do mesmo. Porém, como o titular decidiu aumentar a panificadora 

após a instalação do sistema, houve um aumento no consumo, fazendo com que 

a geração do sistema ficasse inteiramente para suprir a demanda da mesma. 

 Além disso, o presente trabalho analisou o impacto econômico causado 

pelo sistema tributário, em especial, o ICMS, na fatura de energia elétrica. Foram 

analisados quatro cenários, no qual o cenário 1 foi a análise da fatura de energia 

sem a isenção do ICMS, o cenário 2 foi com a isenção total do mesmo, o cenário 

3 foi em relação a isenção vigente em Santa Catarina, isenção parcial e por fim 

o cenário 4, no qual foi considerado a isenção parcial, porém considerando uma 
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distribuidora de energia elétrica diferente. No cenário 1, sem a isenção, em 

média 68% do valor da fatura de energia é ICMS. O que ao final de 22 meses, 

equivale ao valor total, da fatura de energia, de R$13087,68. Em contrapartida, 

no cenário 2, considerando a isenção total, o valor a ser pago ao ano é de 

R$3835,63, 25% do valor da fatura. No cenário 3, isenção parcial, em média 60% 

do valor da fatura de energia é ICMS, no total de R$9.355,41 no período 

analisado. E no cenário 4, isenção parcial considerando a tarifa de energia da 

Celesc, em média 60% do valor da fatura de energia foi ICMS, no total de 

R$8.053,56.  

Dessa forma, fica evidente a importância da isenção do ICMS, já que 

esta causa um impacto muito grande na economia das comissionarias. Este 

impacto é acentuado por dois aspectos, por ser um sistema de potência de 26KW 

e por ter o ICMS incidente em toda a geração, uma vez que toda a energia 

elétrica é injetada na rede. O estado de Santa Catarina é o quarto estado do país 

em potência instalada no segmento de microgeração e minigeração fotovoltaica, 

e mesmo ainda lidando com dificuldades, continua sendo viável a instalação de 

sistemas fotovoltaicos.  
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