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RESUMO 

 

Com o aumento da população, necessidade de maior demanda de energia 

elétrica e preocupação com impactos ambientais, houve um incentivo na 

diversificação da matriz energética geradora nacional. Por meio da Resolução 

Normativa 482/2012 publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL foram estabelecidas condições gerais de acesso aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, incentivando a diversificação da matriz energética 

e geração distribuída de energia pelo cliente. 

Esse projeto analisou a demanda contratada de um hipermercado em Teófilo 

Otoni - MG para verificar a viabilidade econômica de instalação de uma micro 

usina fotovoltaica, considerando o cenário econômico e conformidade com a 

legislação vigente que regulamenta o setor. Para compreensão e entendimento 

do objeto de estudo, foi realizado uma análise sobre o meio atual de contratação 

e utilização de energia elétrica junto à concessionária e a possibilidade de 

utilização de uma micro usina solar ongrid em substituição ao meio atual.  

 Foram analisadas as faturas do consumo energético do estabelecimento, 

realizados cálculos para atendimento de demanda e obtidos orçamentos de 

empresas atuantes no mercado de usinas fotovoltaicas. Mediante análise 

financeira e técnica específica para o local analisado e com base no 

dimensionamento da área disponível para instalação dos equipamentos, 

identificou-se a viabilidade da implantação de uma usina fotovoltaica para o 

estabelecimento.  

 

Palavras-chave: Usina Fotovoltaica. Geração distribuída. Demanda contratada 

de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ABSTRACT 

  
With the increase in population, the need for greater demand for electric power 

and concern with environmental impacts, there was an incentive to diversify the 

national generating energy matrix. Through Normative Resolution 482/2012 

published by the National Electric Energy Agency (ANEEL), general conditions of 

access to electricity distribution systems were established, encouraging the 

diversification of the energy matrix and distributed generation of energy by the 

customer. 

This project analyzed the contracted demand of a hypermarket in Teófilo Otoni - 

MG to verify the economic feasibility of installing a micro photovoltaic plant, 

considering the economic scenario and compliance with the current legislation that 

regulates the sector. In order to understand and understand the object of study, an 

analysis was made on the current means of contracting and using electric energy 

with the concessionaire and the possibility of using an ongrid solar micro-plant to 

replace the current medium. 

 We analyzed the invoices of the energy consumption of the establishment, 

performed calculations to meet demand and obtained budgets of companies 

operating in the market of photovoltaic plants. By means of a specific financial and 

technical analysis for the analyzed site and based on the sizing of the area 

available for installation of the equipment, the feasibility of the implantation of a 

photovoltaic plant for the establishment was identified. 

 

Keywords: Photovoltaic power plant. Distributed generation. Contracted demand 

for electricity. 
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