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RESUMO 

 

 

A indústria brasileira de ferroligas enfrenta um cenário altamente competitivo contra 

mercados externos. Dentre os fatores determinantes do preço de mercado desses produtos, 

a energia elétrica se destaca como sendo um dos principais insumos. Sendo assim, a 

possível indisponibilidade ou aumento do preço da energia, impactam diretamente a cadeia 

de ferroligas. Por outro lado, o mercado de energias renováveis, especialmente o de energia 

solar fotovoltaica (ESFV) apresenta grande crescimento devido ao avanço tecnológico e 

recente regulamentação. Relacionando os dois contextos, este trabalho estuda uma forma 

de aplicar o bom momento do setor de energia solar fotovoltaica à indústria de ferroligas.  

Inicialmente, buscaram-se os dados atualizados do setor das ferroligas de modo a criar um 

modelo de usina com os valores médios de produção e consumo de energia elétrica, 

chamada ferroliga-modelo. Para a Ferroliga-modelo foi dimensionada uma usina solar 

fotovoltaica (USFV) que atendesse ao consumo. A USFV foi simulada em quatro cenários, 

conforme a legislação, e verificada sua viabilidade econômica. Da mesma forma, calculou-

se a viabilidade em um estudo de caso teórico, por meio de dados de uma indústria real de 

ferro-manganês, de modo a validar o modelo. 

A partir desse estudo, verificou-se a viabilidade de implementar a energia solar 

fotovoltaica à indústria de ferroligas. O comparativo do custo nivelado de energia aponta, 

segundo as premissas de cálculo utilizadas, que a ESFV possui um custo menor que a 

convencional, seja mercado livre ou cativo. Além disso, o investimento necessário, pelos 

resultados encontrados, possui atratividade do ponto de vista de mercado financeiro. 

 

 

Palavras chave: indústria ferroliga, energia solar fotovoltaica, viabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian ferroalloy industry faces a highly competitive scenario against foreign market. 

Between the key factors to determine the price of those products, electric energy highlights 

as one the main inputs. So, the possibility of energy to be unavailable or with high prices 

causes direct impact in the ferroalloy chain. On the other hand, renewable energy market, 

specially the solar photovoltaic energy (SPVE) shows high growth due to the technological 

advance and recent regulation. Connecting both contexts, this work studies a way to apply 

the great moment of SPVE sector to ferroalloys industry.  

Firstly, it was searched the ferroalloy sector data in order to develop a model of ferroalloy 

production, by using the average data of production and electric energy consumption, 

called model-ferroalloy. So a SPV power plant was estimated to supply its electric energy 

demand. It was considered in four different scenarios according the current law and 

verified its economic viability. In the same way, it was calculated a theoretical case study 

with data from a real company of Ferro-manganese. So the model could be validated. 

 From those studies, was confirmed the viability of implementing solar photovoltaic energy 

to ferroalloys industry. The levelized cost of energy (LCOE) comparative shows that SPVE 

has a lower price than conventional sources, no matter if it is in free or regulated energy 

market. Furthermore, the necessary investment, according to the results found, showed 

good attractiveness for the financial market point of view. 

 

 

Keywords: Ferro-alloy industry, solar photovoltaic energy, viability 
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A indústria de ferroligas no Brasil encontra-se em posição destaque no cenário 

internacional. Em 2007, o Brasil ocupava a sexta posição no ranking dos produtores de 

ferroligas e a terceira em silício metálico. Sendo um setor antigo e tradicional no Brasil, 

alguns fatores são fundamentais na manutenção dessa situação no mercado global: a 

disponibilidade de matéria-prima, a mão de obra farta e disponibilidade de energia elétrica 

por meio de uma matriz fortemente hidroelétrica e o Sistema Interligado Nacional (SIN) de 

transmissão e distribuição elétrica. Além disso, o parque siderúrgico em expansão favorece 

o avanço indústria de ferroligas. (KRUGER, 2009) 

 

Atualmente, a indústria brasileira produz ligas à base de manganês, silício, cromo, níquel, 

nióbio, entre outras especiais e inoculantes. Kruger (2009) pontua que a produção nacional 

de ferroligas no Brasil é realizada por 21 empresas, operando 30 plantas, com cerca de 100 

fornos, distribuídas em sete estados. Dentre as usinas, 28 operam com fornos elétricos. 

Sendo assim, a disponibilidade e custo da energia elétrica são fatores decisivos para a 

implantação, manutenção e expansão de empreendimentos nesse segmento.   

 

Outro aspecto importante dessa cadeia de valor é o destino desses produtos.  Segundo 

Andrade (1999) os principais clientes das ferroligas e silício metálico são as indústrias 

siderúrgicas, consumindo cerca de 85% de sua produção, enquanto processos de  

metalurgia, como fundição, química e eletrônica demandam os outros 15%. Gorni (2014) 

credita às ferroligas e seus produtores grande parte da tecnologia e utilização dos produtos 

siderúrgicos. Além de servirem para adição de elementos de liga, conferindo propriedades 

específicas, também podem ser utilizadas como removedores de substâncias deletérias.  

 

Gorni (2014) cita alguns exemplos importantes da atuação dos produtores de ferroligas na 

pesquisa e desenvolvimento de seus produtos com foco em novas e melhores propriedades 

siderúrgicas. Essas ações tecnológicas como ação de marketing para seus produtos 

impulsionaram a siderurgia de forma significativa. Um bom exemplo é o da empresa norte-

americana Climax Molybdenum, produtora de molibdênio, usado como elemento de liga 

em aços e ferros fundidos. Entre os anos de 1940 e 1980 essa empresa promoveu eventos, 

publicações e pesquisas de ponta com distribuição gratuita e irrestrita, de modo a promover 

seu produto e desenvolver toda a cadeia de consumo à frente.  Atualmente, esse importante 
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papel é mantido pela International Molybdenum Association (IMOA) por meio de seu 

portal na internet.  

Quanto à indústria do níquel e seus derivados, a International Corporation (INCO), 

também sustentou um programa de disseminação de publicações técnicas a partir dos anos 

50, com o foco nos aços inoxidáveis, que têm altos teores de níquel. Atualmente, esse 

acervo é administrado e continuado pela Nickel Institute. O vanádio tem sua divulgação e 

promoção pela VANITEC, Vanadium International Technical Comitte, uma cooperação 

entre os principais produtores, desde a década de 1970. Semelhantemente, a indústria do 

cromo tem sua pesquisa tecnológica divulgada pela International Chromium Development 

Association, também com o foco em aços inoxidáveis, um grande consumidor. Da mesma 

maneira, o manganês era promovido pelo The Manganese Center publicou livros sobre o 

uso desse insumo em ligas de alumínio e aços. Atualmente, sucedida pelo International 

Manganese Institute. (Gorni, 2014) 

 

Gorni (2014) destaca ainda a participação brasileira nesse contexto de divulgação 

tecnológica. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) foi a pioneira 

no estudo e divulgação do nióbio e suas aplicações. Esse elemento, aplicado 

principalmente em aços estruturais em teores da ordem de décimos de milésimos 

percentuais influenciam grandemente em propriedades como resistência mecânica. Na 

década de 1960, quando o nióbio ainda era relativamente desconhecido pelo mundo, essa 

divulgação teve muito sucesso, tornando o nióbio um dos insumos mais estratégicos da 

atualidade, principalmente para o Brasil, que concentra mais de 95% das reservas 

mundiais. 

 

Com relação a essa cadeia produtiva, um dos principais insumos do setor é a energia 

elétrica. Kruger (2009) destaca que a energia elétrica pode chegar a 40% dos custos de 

produção das ferroligas. Mas como média para o setor pode-se considerar o valor de 35% 

desses custos. Esse é um fator decisivo inclusive na definição do local de instalação das 

unidades produtivas, sendo necessário, por vezes, ponderar entre a proximidade com a 

matéria-prima e com a fonte de energia. 

 

Apesar de dados relativamente antigos, é atemporal a relação apontada por Andrade (1999) 

sobre a relação fundamental para o bom andamento desse setor industrial, os pontos de 

vantagem competitiva no cenário internacional, sendo: 
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 - Minério: disponibilidade e atividade de exploração destes; 

 - Energia: fonte de energia principalmente elétrica de qualidade e com preços baixos; 

 - Redutores: disponibilidade de agentes redutores adequados; 

 - Mão-de-obra: diversidade de trabalhadores desde nível operacional à engenharia. 

 

O Brasil possui enorme potencial energético por meio de diversas fontes. Como fonte 

principal, a matriz hidráulica corresponde a 61% do total gerado, de acordo com o Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica de 2016, desenvolvido pela Empresa Pesquisa Energética 

(EPE). Entretanto, ainda há grande produção de energia por gás natural, derivados de 

petróleo como óleo diesel e combustível, carvão e fonte nuclear. (Tolmasquim, 2016) 

 

Além disso, o Brasil é privilegiado com enorme potencial para energias renováveis de 

diversas fontes. A energia por biomassa tem um papel de destaque principalmente em 

função da grande produção de cana de açúcar como matéria-prima de álcool, açúcar e 

biodiesel. Esse bagaço, bem como outros rejeitos orgânicos, é rica fonte de bioenergia. 

 

A energia eólica também possui um potencial enorme que vem ganhando força no seu 

aproveitamento recente. A tabela abaixo apresenta a evolução da matriz brasileira.  A 

divisão percentual do ano de 2015 é apresentada no gráfico da figura 1. Fica evidente o 

forte crescimento entre os anos de 2014 e 2015 para e energia eólica (77%), seguido pelo 

uso de biomassa. 

 

Tabela 1 - Geração Elétrica por fonte no Brasil (GWh) 

(Fonte: Tolmasquim, 2016) 

2011 2012 2013 2014 2015
Variação % 

(2015/2014)

Part. % 

(2015)

TOTAL 531.758          552.498          570.834          590.591  580.486  -1,50 100,0

GÁS NATURAL 25.095            46.760            69.003            81.073     79.490     -2,00 13,7

HIDRÁULICA (i) 428.333          415.342          390.992          373.439  359.743  -3,70 61,9

DERIVADOS DE PETR. (ii) 12.239            16.214            22.090            31.529     24.662     -18,60 4,4

CARVÃO 6.485              8.422              14.801            18.385     19.096     3,90 3,3

NUCLEAR 15.659            16.038            15.450            15.378     14.734     -4,20 2,5

BIOMASSA (iii) 31.633            34.662            39.679            44.987     47.394     5,40 8,2

EÓLICA 2.705              5.050              6.578              12.210     21.626     77,10 3,7

OUTRAS (iv) 9.609              10.010            12.241            13.590     13.741     1,10 2,4
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Notas: 

i) Inclui autoprodução; 

ii) Derivados de petróleo: óleo diesel e óleo combustível; 

iii)  Biomassa: lenha, bagaço de cana e lixívia (licor negro do processamento da madeira); 

iv) Outras: gás de coqueria, outras secundárias, outras não renováveis, outras renováveis 

(solar). 

 

 

Figura 1 - Geração de Energia Elétrica por Fonte no Brasil.  

(Fonte: Tolmasquim, 2016) 

 

Ainda que não mencionado de forma direta, há um crescimento muito considerável de 

outra fonte de energia renovável no Brasil nesses últimos anos. Especialmente após 2012, 

com a definição da norma para a Geração Distribuída, a energia solar fotovoltaica (ESFV) 

vem ascendendo de forma rápida. Esse crescimento inicia-se com sistemas de pequeno 

porte, principalmente residenciais. A tabela 2 abaixo retrata a notável taxa de crescimento 

da capacidade instalada de ESFV nos últimos anos. 

 

GÁS NATURAL; 
13,70% 

HIDRÁULICA; 
61,90% 

DERIVADOS DE 
PETR.; 4,40% 

CARVÃO; 3,30% 

NUCLEAR; 2,50% 

BIOMASSA; 8,20% 

EÓLICA; 3,70% OUTRAS; 
2,40% 
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Tabela 2 - Capacidade Instalada de Geração Elétrica no Brasil (MW) 

 

(Fonte: Tolmasquim, 2016) 

 

Novamente, o destaque de crescimento é da fonte eólica, mas em termos de capacidade 

instalada, a fonte Solar situa-se no segundo lugar com crescimento de quase 30% entre 

2014 e 2015. Esse fato deve atentar os diversos segmentos da sociedade, como governo, 

indústrias, varejo e residências para o crescente aumento de viabilidade desse tipo de 

empreendimento. Além da viabilidade financeira, os aspectos de engenharia, manutenção, 

impactos ambientais são importantes de serem considerados. 

 

Sendo assim, há uma boa oportunidade de unificação desses dois cenários: a indústria de 

ferroligas e o setor de energia solar fotovoltaica. Esse estudo, portanto, se propõe a quebrar 

um tabu de mercado, com relação aos custos, eficiência e retorno do investimento em 

ESFV aplicando a um setor de alto consumo energético, o de ferroligas, de modo a reduzir 

despesas operacionais, aumentar a competitividade do setor e proporcionar à matriz 

energética brasileira um acréscimo de fonte renovável. 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015
Variação % 

(2015/2014)

Part. % 

(2015)

TOTAL 117.136  120.974  126.743  133.913  140.271  4,5% 100,0

USINAS HIDRELÉTRICAS 78.347    79.956    81.132    84.095    86.002    2,2% 61,3%

USINAS TERMELÉTRICAS 31.243    32.778    36.528    37.827    39.393    4,0% 28,1%

PCH 3.896      4.101      4.620      4.790      4.840      1,0% 3,5%

CGH 216          236          266          308          395          22,0% 0,3%

USINAS NUCLEARES 2.007      2.007      1.990      1.990      1.990      0,0% 1,4%

USINAS EÓLICAS 1.426      1.894      2.202      4.888      7.630      35,9% 5,4%

SOLAR 1               2               5               15            21            28,6% 0,0%
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Avaliar a demanda energética da indústria de ferroligas no Brasil e estudar a viabilidade de 

implementação de fonte solar fotovoltaica como matriz alternativa ou complementar. 

 

    

 

o Apresentar um levantamento bibliográfico sobre a situação da indústria de ferroligas no 

Brasil e a dependência desse setor com relação à disponibilidade e preço da energia 

elétrica; 

o Apresentar uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte da energia solar fotovoltaica 

e cenário atual brasileiro; 

o Desenvolver um modelo representativo do setor de ferroligas a partir dos valores 

médios de produção e consumo de energia elétrica; 

o Modelar as formas possíveis de aplicar a energia solar fotovoltaica à indústria ferroliga-

modelo definida acima; 

o Validar a modelagem teórica por meio de dados reais de uma indústria de ligas de 

manganês; 

o Verificar os aspectos de viabilidade econômica das oportunidades propostas. 

 

  

2 2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

2.2 Objetivos Específicos 
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Ferroligas são ligas de ferro utilizadas para adicionar elementos químicos em metais 

fundidos, normalmente em processos siderúrgicos. Os elementos de liga carregados pelas 

ferroligas imprimem distintas características ao aço e ferro fundido ou conferem 

importantes funções durante o processo de produção. A tabela 3 apresenta os cinco maiores 

produtores desse produto em 2014. A produção somada desses países corresponde a 84% 

da produção mundial. (BEDINGER et al, 2014) 

 

Tabela 3 - Principais países produtores de ferroligas de 2014 

 

(Fonte: USGS, 2014) 

 

No Brasil, segundo Kruger (2009), as primeiras oportunidades de produção de ferroligas 

são datadas no século XVIII, mas só foi viabilizada em 1906 em um laboratório da Escola 

de Minas, em Ouro Preto, Minas Gerais. Nessa ocasião foi produzido ferro manganês por 

meio de um forno de potência que equivale hoje a seis chuveiros elétricos. 

 

Com o avanço das pesquisas, instalou-se um forno de maior capacidade e iniciou-se uma 

produção industrial de ferro manganês. Essas instalações serviram para suprir as oficinas 

da rede ferroviária, uma vez que as importações foram impedidas pela Primeira Grande 

Guerra. 

 

3 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Ferroligas  

Países Quantidade (Mt) Porcentagem %       

China 36,8 64,0% 

África do Sul 4,48 7,8%  

Índia 3,5 6,1%  

Rússia 1,97 3,4%   

Cazaquistão 1,56 2,7%   

Produção mundial 57,51 100% 

Produtores de ferroligas no mundo (2014) 
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Após um período de interrupção na produção da Escola de Minas, na década de trinta, 

surgiram iniciativas de produção industrial, mudando um pouco o quadro quase que 

exclusivamente de importações. Entretanto, desde os primórdios dessa indústria nacional, 

uma das maiores limitações ao crescimento produtivo era a disponibilidade de energia 

elétrica. Para vencer essa dificuldade, as primeiras empresas foram constituídas conjugadas 

a instalações hidrelétricas. 

 

Algumas empresas pioneiras se destacaram na primeira metade do século XX, como A 

Cia. Brasileira de Carbureto de Cálcio (CBCC), Cia. Nickel do Brasil, Elquisa-

Eletroquímica Brasileira SA e a Cia. Nacional de Ferroligas. Entretanto, o impulso 

nacional se deu com a criação e consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

e, também, com os grandes empreendimentos hidroelétricos, entre 1950 e 1980. Nesse 

tempo, a disponibilidade de energia elétrica e demanda por ferroligas colocou o Brasil nas 

posições de 4º maior produtor e 3º maior exportador mundial. (Kruger, 2009) 

 

Atualmente, o setor de ferroligas fatura cerca de 8,00 bilhões de reais por ano, segundo a 

página da Associação Brasileira de Produtores de Ferroligas e Silício Metálico (ABRAFE, 

2017), gerando 80 mil empregos diretos e indiretos. A ABRAFE representa 18 associadas, 

sendo a seguinte relação: 

Tabela 4 - Principais produtoras de ferro-ligas (ABRAFE, 2017) 

Unidade Produtiva Local Tipo de liga 

Anglo American Níquel Brasil 

Ltda 
Barro Alto e Niquelândia/GO Níquel 

CBMM – Cia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração 
Araxá/MG Nióbio 

Ferlig – Ferro Liga Ltda Divinópolis/MG   

Liasa – Ligas de Alumínio S.A Belo Horizonte/MG Alumínio 

Nova Era Silicon S.A Nova Era/MG Silício 

Ferbasa – Cia de Ferro ligas da 

Bahia 
Pojuca/BA Cromo 

Niobrás Mineração Ltda Catalão/GO Nióbio 

Dow Corning Silício do Brasil 

Indústria e Comércio Ltda 
Santos Dumont/MG Silício 

Granha Ligas Ltda 
Conselheiro Lafaiete e São João 

Del Rei/MG 
Manganês 

Maringá – Ferro Liga S.A Itapeva/SP Manganês 

Vale Manganês Ouro Preto e Barbacena/MG Manganês 
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Rima Industrial S.A 
Belo Horozonte e Várzea da 

Palma/MG 
Silício 

Bozel Brasil S.A São João Del Rei/MG 
Cálcio-
Silício 

Eletroligas Ltda São Gotardo/MG Manganês 

Inonibrás – Inoculantes e Ferro 

ligas NPO Brasileiros S.A 
Pirapora/MG Inoculantes 

Minasligas – Companhia 

Ferroligas Minas Gerais 
Pirapora/MG Silício 

Libra Ligas do Brasil Fortaleza/CE Silício 

Fermar Indústria de Ferro Ligas 

Marabá Ltda 
Marabá/PA Manganês 

 

Além desses listados acima, podem ser encontrados alguns produtores de pequena escala, 

entretanto sem representatividade na produção nacional. Para incluir esses produtores de 

menor escala, considerar-se-á uma quantidade de 30 unidades produtivas de ferroligas, 

número que será utilizado posteriormente. 

 

3.1.1 Utilização das ferroligas 

 

Dentro da indústria metalúrgica, principalmente na siderurgia e fundição, as ferroligas 

exercem duas funções principais. A primeira delas é a adequação de alguma propriedade 

do metal base por meio da interação de sua rede cristalina com os elementos adicionados. 

Esse processo é necessário uma vez que os metais em seu estado de pureza não possuem 

todas as propriedades desejadas para sua aplicação tecnológica.  

 

O segundo propósito segue no caminho oposto. O metal primário, por exemplo, ferro gusa, 

possui diversas impurezas indesejadas advindas das matérias-primas e processos de 

fabricação, as quais causam efeitos deletérios no produto. Algumas ferroligas são 

adicionadas de modo que estas reajam com aquelas. As ferroligas podem então ser 

administradas de modo a reagir com essas impurezas, retirando ou neutralizando esses 

efeitos prejudiciais. 

 

A tabela abaixo apresenta uma síntese de diversos elementos e suas funções e, na 

sequência, apresentam-se detalhes de algumas ferroligas comuns no Brasil. 

 



 
 

10 

 

Tabela 5 - Principais componentes de ferro-ligas e suas funções 

Elemento 

Ponto de 

fusão 
Densidade Efeito  

°C kg/dm³ No processo No produto 

Silício 1414 2,37 
Desoxidante, 

Redutor 

Dureza, 

Resistencia 

mecânica, 

Resistencia à 

corrosão, perdas 

elétricas; 

Manganês 1244 7,3 
Desoxidante, 

Dessulfurante 

Dureza, 

Resistencia 

mecânica, 

Resistencia à 

corrosão e ao 

desgaste. 

Cromo 1900 7,19   

Dureza, 

Resistencia 

mecânica, 

Resistencia à 

corrosão, ao 

desgaste e à altas 

temperaturas 

Níquel 1440 8,89   

Resistência à 

corrosão, 

permeabilidade 

magnética. 

Vanádio 1900 6,11   

Resistência à altas 

temperaturas, 

Dureza, 

Resistência ao 

impacto, corrosão 

e ao 

envelhecimento 

Tungstênio 3400 19,32   
Dureza, Resist.à 

altas temperaturas 

Titânio 1800 4,5 
Desoxidante,  

Denitretante 

Estabilização do 

cromo, Resistência 

à altas 

temperaturas e 

permeabilização 

magnética 

Molibdênio 2620 10,2   

Dureza, Resist.à 

altas temperaturas, 

corrosão e ao 

envelhecimento 

Boro 2300 2,3 Desoxidante 

Dureza e 

resistência 

mecânica 
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Nióbio 2500 8,57   

Resistencia 

mecânica e à 

baixas 

temperaturas, 

soldabiliade e 

plasticidade 

Zircônio 2000 6,5 
Desoxidante, 

Dessulfurante 
Denitretante 

Cálcio 840 1,6 Dessulfurante 

Controle de 

morfologia de 

inclusões 

Magnésio 650 1,74 
Desoxidante, 

Dessulfurante 

Nodulizante de 

grafita 

Fósforo 44 1,82   
Fluidificador do 

metal 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

 

3.1.1.1  Ferro-cromo 

 

O minério de cromo é mais frequentemente fundido em fornos de arco elétrico para 

produzir ferro-cromo para a indústria metalúrgica. Os países líderes em produção dessa 

liga são China, África do Sul, Cazaquistão e Índia. A grande maioria do ferro-cromo 

produzido no mundo é utilizada na produção de aço inoxidável. Entre os produtores de aço 

inoxidável do continente americano, o Brasil é um dos principais, juntamente com os 

Estados Unidos. (Bedinger et al, 2014) 

 

As ligas de cromo se diferem principalmente em razão do teor de carbono em cada uma. 

As ligas de alto teor de carbono são as ligas Ferro Cromo Alto Carbono (FeCrAC) e as 

com carbono em concentrações mais baixas podem ser Ferro Cromo Médio,  Baixo ou 

Extra baixo Carbono – FeCrMC, FeCrBC, FeCrEBC, respectivamente. Além dessas, há as 

ligas de altas concentrações de silício, Ferro Silício Cromo (FeSiCr). O quadro abaixo 

relaciona as diversas ligas de cromo e suas composições químicas. 
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Tabela 6 - Ligas de Cromo e composições 

 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

3.1.1.2  Ferro-manganês 

 

Quaresma (2009) relata que o minério de manganês foi um dos primeiros a ter uma 

produção regular no Brasil, datando no século XIX. Em 1960 o Brasil produzia 1.100 mil 

toneladas, cerca de 7,3% da produção mundial. Já em 2007 a produção foi de quase 2,0 

milhões de toneladas (Mt), valor menor que os 3,1 Mt produzidos em 2006. 

 

A indústria siderúrgica possui dois elementos chave à base de ligas de manganês: ferro-

manganês e silício-manganês. As ferroligas de manganês são utilizadas na fabricação de 

praticamente todos os tipos de aço e ferros fundidos. A característica fundamental é a 

propriedade de dessulfuração, ou seja, retirada do enxofre, e desoxidante, retirada de 

oxigênio da liga. O setor siderúrgico absorve mais de 85% da produção do minério de 

manganês, seja em forma direta na produção de gusa, ou como ferroliga. (Quaresma, 2009; 

Leite, 2010) 

 

Segundo Quaresma (2009), a capacidade física de produção de ferroliga a base de 

Manganês constituídas pelas ligas: Ferro Manganês Alto Carbono (FeMnAC); Ferro 

Manganês Médio Carbono (FeMnMC) e Ferro Manganês Baixo Carbono (FeMnBC) e 

Ferro Silício Manganês (FeSiMn), O Brasil conta com 30 fornos instalados, com 

capacidade de 160 mil toneladas/ano para o FeMnAc, e 41 mil toneladas/ano para o 

FeMnMC/BC, e mais 300 mil toneladas/ano para o FeSiMn. O quadro abaixo apresenta as 

composições das ligas de manganês. 
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Tabela 7 - Ferroligas de manganês e suas composições. 

 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

 

3.1.1.3  Ferro-molibdênio 

 

O molibdênio é um agente de endurecimento encontrada em muitos aços que são tratados 

termicamente. O molibdênio previne a corrosão em aços inoxidáveis e, quando adicionado 

ao aço, aumenta a resistência e a dureza da austenita, mantendo boas propriedades de 

soldabilidade. (Westbrook Resources, 2017) 

 

Chile, China e EUA juntos corresponderam a 78% da produção mundial do minério de 

molibdênio, em 2014. O concentrado de molibdenita deve ser calcinado para formar o 

óxido de molibdênio, o qual pode ser convertido em ferro-molibdênio, molibdênio químico 

(principalmente de trióxido de molibdênio, molibidatos e de óxido de molibdênio puro 

(MoO3) ou molibdênio metálico, utilizado na elaboração de algumas superligas. (Bedinger 

at al., 2014; LIMA, 2014) 

 

3.1.1.4  Ferro-níquel 

 

Essa liga metálica possui sua principal aplicação na indústria de aço inoxidável, ligas 

resistentes ao calor e outras ligas mais específicas. Além disso, é uma das alternativas para 

a recuperação de minérios lateríticos, sendo que a seleção da rota depende de fatores como 

natureza e concentração dos componentes desse minério. (KRUGER, 2010) As ligas de 

ferro-níquel são aplicadas na fabricação de diversos produtos, como o Monel, uma liga de 

níquel e cromo extremamente resistente à corrosão em especial à água salina, utilizada em 

indústria naval, química e alimentícia. A liga Inconel, ilustrada na figura 2, é muito 

importante por apresentar resistência à corrosão sob tensão em meios com cloretos ou 

meios básicos. As ligas compostas de níquel e cromo são frequentemente utilizadas em 

resistências elétricas de eletrodomésticos. (ICZ, 2017) 
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Figura 2 - Aço Inconel 

(Fonte: ICZ, 2017) 

 

O processo produtivo das ligas de níquel no Brasil está atualizado com relação ao mercado 

internacional, utilizando equipamentos modernos, controles de automação e boa 

experiência técnica desde a lavra aos produtos finais. Para a escolha da rota produtiva mais 

adequada, há de se observar as características do minério e o produto que se deseja obter, 

conforme apresenta a tabela abaixo (Farias, 2009) 

 

Tabela 8 - Descrição dos Processos de Produção de Níquel 

 

(Fonte: Farias, 2009) 
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Farias (2009) ressalta que além do aspecto do processo produtivo adequado, um fator de 

extrema importância e, por vezes, decisivo, é a disponibilidade e preço da energia elétrica, 

uma vez que os processos de tratamento da laterita são, normalmente, eletrointensivos. 

 

3.1.1.5 Ferro-nióbio 

 

O Brasil detém a grande maioria das reservas de nióbio do mundo, cerca de 98%. Seu 

principal minério de origem é o pirocloro, abundante principalmente nos municípios de 

Araxá e Tapira (MG), Catalão e Ouvidor (GO). O principal produto desse setor é a liga de 

ferro-nióbio, cuja demanda mundial varia entre 90 a 100 mil toneladas/ano (referência de 

2007 e 2009), tendo EUA, China e Japão como principais destinos. (Lima, 2010) 

 

Lima (2010) caracteriza o nióbio como sendo um metal refratário de cor prateada-clara, 

dúctil e de número atômico 41. Seu uso está associado a tubos condutores de fluidos como 

água, gás e óleos; aços inoxidáveis, aços estruturais, indústria automotiva, motores a jato e 

turbinas a gás. Além disso, por ser relativamente recente a sua exploração tecnológica, suas 

perspectivas vão desde aços-ferramentas até ligas supercondutoras e compostos 

intermetálicos. Outra vantagem é que suas propriedades são incorporadas ao metal base, 

muitas vezes, por adições mínimas da ordem de 0,01 a 0,10%. Um exemplo é o Aço de 

Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL), cujo emprego na indústria automobilística tem 

aumentado rapidamente por permitir redução do peso do veículo e, consequentemente, 

redução do consumo de combustível e maior segurança. O fluxograma da figura 3 ilustra a 

demanda por nióbio. 
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Figura 3 - Fluxo de demanda do Nióbio 

(Fonte: Lima, 2010) 

 

3.1.2 Perspectiva do setor de ferroligas 

 

Kruger (2009) destaca a forte dependência da indústria de ferroligas associando a queda 

em sua produção na forte recessão mundial de 2008, puxada pela também reduzida 

demanda de produtos siderúrgicos e de fundição. A média histórica brasileira de 
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exportações de produtos de ferroligas é de 30% e, de modo a manter esse valor ainda 

mantendo o mercado interno, seria preciso (em 2009) aumentar a capacidade instalada em 

1,8 milhões de toneladas de liga. Para atender esse nível de capacidade, o consumo 

energético seria cerca de 13 milhões de MWh/ano. Ainda, segundo ABRAFE (2017), o 

consumo de energia total da indústria de ferroligas corresponde a 2% de toda a matriz 

energética nacional e cerca de 4% do consumo industrial do Brasil. 

 

O Anuário Estatístico de 2015, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, registra a 

produção de ferroligas de 2010 a 2014 conforme abaixo e pode-se observar um 

comportamento de queda na produção. O ano de 2014 registrou uma produção de 707 mil 

toneladas de ferroligas. 

 

Figura 4 - Gráfico da Produção Nacional de Ferroligas - 2010 a 2014. 

(Fonte: MME, 2015) 

 

Sendo a energia elétrica o principal insumo do processo produtivo das ferroligas, chegando 

até 40% dos custos de produção, é preciso que haja políticas governamentais para garantir 

energia elétrica a preços internacionalmente competitivos. Entretanto, o que tem sido 

praticado no Brasil são aumentos nas tarifas muito acima do praticado pelos principais 

concorrentes do Brasil no mercado internacional de ferroligas. (Kruger, 2009) 

 

Leite (2010) destaca que as duas maiores fontes energéticas consumidas pelo setor são 

elétrica e carvão vegetal. Esse consumo aumentou significativamente desde a década de 

1970 a 1990, passando então por oscilações causadas pelo mercado internacional. A partir 
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do início dos anos 2000, o mercado volta a impulsionar o setor e, consequentemente, o 

consumo de seus insumos energéticos. Esse perfil pode ser observado nos gráficos das 

figuras 5 e 6.  

 

 

Figura 5 - Consumo, em mil tep, dos energéticos utilizados na indústria brasileira de 

ferroligas, de 1970 a 2006. 

(Fonte: Leite, 2010) 

 

 

Figura 6 - Evolução da participação do mercado de energia 

(Fonte: Leite, 2010) 
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A compilação de dados no estudo de Leite (2010) apresenta um resultado interessante. Pela 

avaliação dos registros de produção de ferroligas entre os anos de 2000 a 2006, avaliado 

em relação ao consumo de energia elétrica e térmica, apresenta um aumento do consumo 

específico de energia ao longo dos anos. O autor caracteriza esse fato como uma 

deterioração do desempenho energético do setor, que pela lógica natural do 

desenvolvimento tecnológico e sustentável, deveria caminhar no sentido contrário. A 

tabela abaixo apresenta essa avaliação. 

  

Tabela 9 - Consumos específicos de insumos do setor de ferroligas. 

 

(Fonte Leite, 2010) 

 

Evidentemente, o consumo de energia de ferroligas depende de diversos fatores como o 

tipo de liga, aspectos físico-químicos e metalúrgicos da carga, do projeto do forno elétrico 

e das práticas operacionais. (Leite, 2010) De forma específica a cada liga, a tabela 10 

apresenta a relação de consumo da energia elétrica (em kWh) para produzir-se uma 

tonelada de cada material. Pode-se observar que as ligas de Ferro-Manganês e Ferro-

Cromo possuem os menores consumos específicos das ligas listadas, enquanto as ligas 

compostas por níquel e silício chegam a consumir mais de 10.000kWh por tonelada. 
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Tabela 10 - Relação do consumo de energia elétrica específico por liga 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

Kruger (2009) apresenta o valor total anual de 1998 a 2007 relativo à capacidade de 

geração de energia elétrica comprometida com o setor de ferroligas, de acordo com a 

tabela 11. Em 2006 a capacidade instalada de autogeração de energia elétrica dos 

produtores de ferroligas era de 28,5MW, contanto com pequenas centrais hidroelétricas 

nos estados de Minas Gerais e São Paulo. (Leite, 2010)  

 

Tabela 11 - Evolução anual da matriz energética dedicada à indústria de ferroligas 

em MWh. 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

Já o Anuário Estatístico do MME (2015) apresenta a seguinte evolução do consumo de 

energia elétrica do setor de ferroligas: 
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Tabela 12 - Evolução do consumo de energia elétrica pelo setor de ferroligas 

brasileiro. 

 Nota: 1 tep = total equivalente de petróleo = 11.630 kWh. (Fonte: MME, 2015) 

 

De acordo com a mentalidade histórica brasileira de se produzir energia quase que 

exclusivamente de fonte hídrica, Kruger (2009) também apresenta um mapa de potencial 

hidrelétrico nacional por região e a utilização da percentual da matriz instalada em 

indústria de ferroligas, conforme figura 7. Entretanto, Nakabayshi (2014) destaca que 

novos empreendimentos de geração hídrica possuem restrições ambientais, estão distantes 

dos grandes centros de carga e há a lamentável dificuldade nacional de gerenciamento de 

obras de grande porte. 

 

Figura 7 - Mapa do potencial de energia comprometido com o setor de ferro-ligas por 

região. 

(Fonte: Kruger, 2009) 

 

Sendo assim, esse trabalho se presta a apresentar um novo horizonte para a matriz 

energética brasileira, utilizando como força motriz motivacional um setor de alta 

ANO 1990 1995 2000 2012 2013 2014

CONSUMO 

(10³ tep)
949 972 1.182 1.565 1.505 1.431

CONSUMO 

(MWh)
  11.036.870,00   11.304.360,00   13.746.660,00   18.200.950,00   17.503.150,00   16.642.530,00 
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importância para a economia nacional e, simultaneamente, um alto consumidor de energia 

elétrica, as ferroligas. 

 

 

 

3.2.1 Visão Geral 

 

O órgão responsável por gerir todo o sistema elétrico brasileiro é a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL).  

Esse órgão se trata de uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia, foi criado para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 

e do Decreto nº 2.335/1997. As principais atribuições da ANEEL são: regular a geração 

(produção), transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; Fiscalizar, 

diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e 

os serviços de energia elétrica; Implementar as políticas e diretrizes do governo federal 

relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos; 

estabelecer tarifas; dirimir as divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e 

entre esses agentes e os consumidores, e promover as atividades de outorgas de concessão, 

permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, por delegação 

do Governo Federal (Definição extraída da página oficial da ANEEL na internet. Acesso 

em 28/01/2017). 

 

3.2.2 O mercado de energia para grandes consumidores 

 

Unidades produtivas de ferroligas são grandes consumidores de energia, uma vez que o 

consumo energético específico para se produzir uma tonelada de liga pode variar de 2.800 

a 13.400kWh de energia elétrica, como apresentado na tabela 10. Sendo assim, esse setor 

possui duas modalidades de contratação de energia pelo sistema interligado nacional (SIN). 

O primeiro e mais comum é o mercado cativo, também chamado de Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), o mesmo que consumidores de pequeno e médio porte se 

encontram. Nesse modelo, a energia é comprada pelos consumidores diretamente na 

concessionária a qual está conectado e a tarifa refere-se ao preço da energia e ao uso do 

sistema de distribuição. Os preços são regulados e determinados pelo Governo Federal 

através da Aneel. (CCEE, 2017) 

3.2 Setor Elétrico Brasileiro 
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Já o mercado livre de energia, criado em 1995, reúne os consumidores de grande porte. Os 

consumidores que possuem uma demanda contratada acima de 3.000kW são chamados 

consumidores livre e os consumidores com demanda contratada entre 500 e 3.000kW são 

os consumidores especiais. A esses é garantido o direito de aderir ao modelo de livre 

contratação da energia elétrica, utilizando a rede dos sistemas de transmissão e 

distribuição. Assim, os consumidores livres e especiais podem comprar a energia elétrica 

diretamente de produtores e comercializadores firmando contratos bilaterais, negociando 

livremente preço, prazos, volume, sazonalidades, entre outros. (CCEE, 2017) 

 

3.2.3 O autoprodutor de energia 

 

Segundo a definição contida no Decreto 2.003, de 10 de setembro de 1996, o autoprodutor 

de energia é a “pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam 

concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo”. A 

redação do decreto não contempla outras formas de geração de energia elétrica diferente de 

fonte hidráulica e termelétrica, entretanto é possível replicar os conceitos para as diversas 

formas existentes.  

 

Para a integração e viabilização dos empreendimentos de autoprodução de energia, fica 

garantido o direito ao livre acesso ao sistema de transmissão e distribuição dos 

concessionários e permissionários do serviço público de energia elétrica, mediante o 

pagamento devido das tarifas do custo de transporte envolvido.  

 

Especificamente ao autoprodutor, o Artigo 27 do referido Decreto, determina que a 

autorização de operação está condicionada à demonstração de que a energia elétrica 

produzida será destinada ao autoconsumo, atual ou projetado. O artigo 28 define que, 

havendo a prévia autorização e fiscalização, será permitida a cessão ou permuta de energia 

e potência entre autoprodutores ou consorciados em um mesmo empreendimento. Isso que 

dizer que empresas podem reunir-se para compartilharem como sócias de um mesmo 

empreendimento de geração de energia.  

 

Também é definido que o concessionário ou permissionário do serviço público de 

distribuição possa comprar o excedente que eventualmente ocorra entre a geração e 
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consumo. Além disso, é facultada a permuta de energia entre o autoprodutor e a 

concessionária local envolvida, de modo a possibilitar a instalação da geração em local 

diverso do(s) ponto(s) de consumo. Para isso, é necessário observar a equivalência 

econômica além dos custos de transmissão envolvidos. 

 

3.2.4 Geração Distribuída de Energia 

 

Além do modelo de auto-gerador de energia elétrica, a Aneel também regulamenta o 

modelo de geração distribuída. A norma regulamentadora desse modelo é a resolução 

normativa (REN) 482, de 2012, e sua atualização de 2015, REN 687. Esse modelo foi 

inspirado em regulamentações e modelos já praticados a muitos anos em diversos países, 

como Alemanha, Austrália, Estados Unidos. Esses países já somam mais de 5 milhões de 

telhados com energia solar, enquanto o Brasil alcançou pouco mais de 5 mil unidade ao 

final de 2016. (Pereira et al., 2017) 

 

Segundo a resolução, o consumidor que desejar poderá investir em uma unidade de 

geração de energia e ter o abatimento em sua fatura. Segundo o modelo de compensação de 

energia adotado, o Net Metering, a energia produzida é creditada à conta e compensa o 

consumo regular da energia. Esse balanço pode ser positivo, ou seja, a produção de energia 

ser superior ao consumo. Nesse caso, é gerado um crédito cumulativo com validade de 60 

meses, que será consumido em meses em que o saldo for negativo, ou seja, maior consumo 

que geração. (Pinho&Galdino, 2014) 

 

Além disso, caso o proprietário do sistema possua outras unidades consumidoras em sua 

titularidade, poderá alocar os créditos excedentes para essa unidade. Assim é feita a 

compensação de forma remota. Esse recurso é chamado autoconsumo remoto. Outra 

possibilidade criada pela ANEEL é a de geração distribuída em empreendimentos de 

múltiplas unidades consumidoras, condomínios. Assim a energia gerada pelo sistema 

poderá ser repartida, em forma de créditos, em porções proporcionais a cada condômino. 

O modelo mais versátil dessa nova resolução é o de Geração Compartilhada, no qual 

diversos consumidores podem se unir em consórcio ou cooperativa para compartilharem a 

produção. (Pinho&Galdino, 2014; Pereira et al., 2017) 
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A energia solar fotovoltaica (ESFV) tem se destacado com uma fonte alternativa de grande 

proeminência. Suas vantagens estão asseguradas por fatores como a inesgotável fonte 

primária, o Sol, a abundância de sua principal matéria-prima, o silício, e a produção de 

energia de forma limpa, ou seja, sem a emissão de gases e ruídos. 

 

 

3.3.1 Células e módulos fotovoltaicos 

 

De acordo com Pinho e Galdino (2014), o efeito fotoelétrico foi descoberto por Becquerel 

em 1839. O cientista francês notou a diferença de potencial entre eletrodos metálicos de 

platina ou prata em uma solução ácida quando expostos à luz. Passados mais de um século, 

em 1950, os Laboratórios Bell (EUA) desenvolveram as primeiras células fotovoltaicas a 

partir de silício cristalino com eficiência de conversão de energia solar em elétrica de 6%, 

potência de 5 miliWatts (mW) em 2 cm² de área. A partir de então, uma corrida se 

estabeleceu em busca de resultados melhores em eficiência aliado ao preço de venda desse 

produto, de forma a tornar uma tecnologia acessível à grande parte da população mundial, 

como hoje se vê. 

 

Das diversas tecnologias de produção de células fotovoltaicas, aquelas produzidas a partir 

de lâminas de silício cristalino (mono ou policristalino) dominam o mercado mundial. 

Entretanto as variações tecnológicas são diversas.   

 

3.3.2 Principio de funcionamento 

 

Segundo QUASCHNING (2006), o entendimento do funcionamento da energia solar 

fotovoltaica se inicia no conceito dos elementos semicondutores. Estes elementos possuem 

quatro elétrons na camada mais externa, em média. Esses elétrons são chamados elétrons 

de valência. Elementos semicondutores encontram-se no grupo IV da tabela periódica, 

como Silício (Si), Germânio (Ge) ou Estanho (Sn). Os materiais semicondutores são 

compostos de dois elementos contendo um elemento do grupo III e um do grupo V 

(chamados compostos III-V) ou compostos II-VI ou, ainda diversas outras combinações de 

elementos podem gerar compostos com quatro elétrons de valência. Um exemplo de 

3.3 Energia Solar Fotovoltaica 
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Semicondutor III-V é o Arseneto de Gálio (GaAs). Como exemplo de Semicondutor II-VI, 

pode-se citar o Telureto de Cádmio (CdTe). 

 

Pinho e Galdino (2014) destacam nos semicondutores a característica de possuírem uma 

banda de valência totalmente preenchida por elétrons e a banda de condução vazia na 

temperatura de zero absoluto (0 K). Ou seja, um semicondutor se comporta como isolante a 

0 K. Para valores de temperaturas maiores que 0 K, a separação entre as  duas bandas 

permitidas nos semicondutores, denominada banda proibida, ou gap, representada por Eg, 

pode atingir até 3 eV (elétron-volt). Materiais cujo gap ultrapassa esse valor comportam-se 

como isolantes. A figura 8 ilustra esse conceito: 

 

 

Figura 8 - Estrutura de bandas de energia em: a) condutores b) semicondutores e c) 

isolantes. 

(Fonte: PINHO E GALDINO, 2014) 

 

Em função desse pequeno valor de energia requerido pelo elétron para saltar a banda 

proibida até a banda de condução, o semicondutor é fundamental para o efeito fotovoltaico. 

A incidência de um fóton, partícula eletromagnética com energia discreta, pode fornecer a 

energia necessária para que um elétron deixe a camada de valência. Se essa energia for 

menor que o gap de energia, o elétron não consegue atingir a banda de condução. Caso a 

energia do fóton seja superior ao gap de energia, o elétron é levado à banda de condução. 

Dessa forma, o efeito fotovoltaico, por meio da incidência de energia luminosa, permite a 

geração de corrente elétrica.  
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3.3.2.1 O silício  

 

De acordo com QUASCHNING (2006), o silício, sendo o segundo elemento mais 

abundante sobre a superfície da Terra, é o material mais comumente utilizado como 

fotovoltaico, mas não pode ser encontrado em sua forma pura na natureza. Pertencendo ao 

grupo IV da tabela periódica, o silício possui quatro elétrons na camada de valência. Para 

obter sua configuração eletrônica mais estável, de menor energia, cada átomo de Si 

compartilha um par de elétrons com o átomo vizinho. Essa união é conhecida como ligação 

covalente e confere ao silício uma configuração semelhante à do gás nobre argônio (Ar).  

 

Sendo assim, a estrutura do silício cristalino possui as camadas de valência completamente 

preenchidas e as camadas de condução vazias, dificultando a movimentação eletrônica. 

Com o aumento da energia por incidência luminosa ou calor alguns elétrons podem ser 

excitados à banda de condução, criando elétrons livres e lacunas, que passam a ser 

movimentados e reorganizados constantemente, sendo estabelecida uma corrente elétrica, 

como ilustra a figura 9: 

 

 

Figura 9 - Estrutura cristalina do Silício (esquerda); Elétron livre causado pela 

excitação de um fóton. 

(Fonte: Adaptado de QUASCHNING, 2006) 
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Entretanto, para o silício puro, é necessária radiação de fótons com alta energia para 

possibilitar a movimentação eletrônica e estabelecimento de corrente elétrica. Então, de 

modo a facilitar e aumentar a probabilidade de excitação e movimentação de elétrons na 

rede do silício utiliza-se a técnica de dopagem eletrônica. (Pereira, 2016) 

 

A dopagem eletrônica em semicondutores intrínsecos, como o silício, por exemplo, produz 

os semicondutores extrínsecos e estes podem ser de tipo p (positivo) ou tipo n (negativo). 

De acordo com Smith (2013), os semicondutores extrínsecos são soluções sólidas muito 

diluídas onde os átomos de soluto possuem diferentes configurações de valência se 

comparado ao solvente. As impurezas adicionadas nesse soluto variam na concentração de 

100 a 1000 partes por milhão (ppm). 

 

3.3.2.2 Semicondutor Tipo n 

 

Considerando novamente uma rede cristalina do Silício (exemplo de elemento do grupo 

IVA) conforme apresentada na figura 10, se um átomo de fósforo (P), grupo VA, ocupar o 

lugar de um átomo de silício, haverá um elétron extra na configuração dos quatro elétrons 

necessários para a ligação covalente tetraédrica da rede do silício. Esse elétron então é 

facilmente ionizado à banda de condução sob a ação de um campo elétrico. 

Comparativamente, a energia requerida para separar esse elétron de seu núcleo e levá-lo à 

banda de condução é cerca de 5% da requerida pelo elétron de valência para vencer a 

banda proibida e se tornarem condutores. Para o elétron extra do fósforo 0,044 eV e 1,1 eV 

para elétron de valência.  

 

Como os portadores de carga nesse caso serão majoritariamente elétrons, esses 

semicondutores são chamados tipo n (tipo negativo). 
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Figura 10 - (a) Adição de átomo de impureza, fósforo, à rede do silício. Nota-se a 

presença de um elétron desconectado das ligações covalentes da rede. (b) 

Movimentação do elétron excedente com aplicação de campo elétrico, tornando-o 

condutor. 

(Fonte: SMITH, 2013) 

 

3.2.2.3 Semicondutores tipo p 

 

Nesse caso, ao se introduzir um elemento do grupo IIIA, como o boro (B), alumínio (Al) 

ou Gálio (Ga), na rede cristalina do silício, um dos orbitais de ligação ficará vazio e será 

criada uma lacuna na estrutura de ligações. Com a aplicação de um campo elétrico externo, 

um dos elétrons adjacentes à lacuna poderá adquirir energia suficiente para se desconectar 

de sua ligação e ocupar essa lacuna causada pelo átomo de boro. Novamente, esse 

acréscimo de energia é significativamente menor que a energia requerida para elevar um 

elétron de valência à banda de condução. A transferência eletrônica do átomo de silício 

para a lacuna do boro requer, apenas, energia de 0,045 eV contra os 1,1 eV necessários 

para elevá-lo à banda de condução. Pelo fato de os portadores de carga nestes 

semicondutores extrínsecos serem lacunas na estrutura de ligação de valência, eles são 

chamados positivos, ou tipo p. (SMITH, 2013) 

 

3.2.2.4 Dispositivos semicondutores 
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Cada vez mais a indústria eletrônica tem feito uso dos dispositivos semicondutores. O 

desenvolvimento de dispositivos cada vez mais eficientes em dimensões cada vez menores 

tem revolucionado o mercado de tecnologia.  

 

A principal característica desses dispositivos depende das propriedades de fronteira entre 

materiais do tipo p e n. Um diodo de junção p-n é mais comumente produzido pela difusão 

no estado sólido de um material do tipo p, por exemplo, no interior de um material do tipo 

n. (SMITH, 2013) Nessa junção, então, forma-se uma diferença de potencial. Essa 

diferença de potencial causa o deslocamento das lacunas e elétrons para a região vizinha 

até que se atinja o equilíbrio. Nessa fronteira, chamada zona de depleção, forma-se um 

campo elétrico e uma barreira de potencial.  (ENDERLEIN, 1994)  

 

Ao ser atingido por um fóton, um material fotovoltaico pode absorver, refletir ou transmiti-

lo. Caso esse pacote de energia discreta seja absorvido por um elétron de valência, esse 

tem sua energia aumentada pelo valor dessa energia. Se o acréscimo de energia for maior 

que a energia para vencer o gap do semicondutor, o elétron irá saltar para a banda de 

condução, onde terá livre movimentação. A movimentação de elétrons aliada a um campo 

elétrico favorece a criação de corrente elétrica. A junção p-n favorece a difusão de elétrons 

e lacunas através da fronteira dessa região, criando um campo elétrico através dela. A ação 

dos fótons no material semicondutor, nesse caso, uma célula solar fotovoltaica, serão 

gerados pares de lacunas e elétrons. Se esses pares estiverem próximos à junção p-n, seu 

campo elétrico faz com que as cargas separem-se. Os elétrons passam a mover-se para o 

lado tipo n e as lacunas para o lado tipo p. Ao conectar os extremos da célula solar a uma 

carga, fluirá uma corrente elétrica enquanto houver radiação solar incidente. 

(KALOGIROU, 2016)  
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3.3.2.5 O Painel Fotovoltaico  

 

Gazoli (2011) apresenta o detalhamento de uma célula solar conforme a figura 11, sendo a 

camada superficial superior um vidro de proteção no qual incidirá a luz. A quantidade de 

luz transmitida para a junção p-n da célula é aquela incidida diretamente e amplificada por 

uma camada anti-reflexiva. 

 

 

Figura 11 - Esquema de uma célula fotovoltaica 

(Fonte: GAZOLI, 2011) 

 

Na imagem os itens marcados como silícios referem-se às camadas p e n da junção p-n. 

Nele, os elétrons e lacunas liberados pela energia do fóton incidido são conduzidos para os 

terminais elétricos através do campo elétrico e os contatos elétricos. A figura 12 ilustra 

dois tipos de células fotovoltaicas de uso comum, de silício mono e policristalinas. 

 

Figura 12 - Células de Silício (a) monocristalino (b) policristalino. 
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(Fonte: GAZOLI, 2011) 

 

As células fotovoltaicas combinadas formam os módulos fotovoltaicos. Essas combinações 

são feitas de modo a se obter os níveis de corrente e tensão desejados. Os módulos 

combinados eletricamente em série ou paralelo formam os sistemas fotovoltaicos, de modo 

a se obter uma única saída de corrente e tensão. (PINHO&GALDINO, 2014) 

 

3.3.2.6 Módulos Fotovoltaicos de Silício Cristalino 

 

Pinho&Galdino (2014) relatam que em 2011, cerca de 87% mercado mundial de células 

fotovoltaicas era de células de silício cristalino (Si-c). A matéria-prima, o silício de grau 

solar (Si-gS) deve possuir pureza de 99,9999%. Essa matéria pode vir a partir das sobras 

da indústria eletrônica, onde o silício deve ter pureza de 99,9999999% ou a partir do silício 

metalúrgico (Si-gM). A rota de produção do Si-gS, partindo do silício in natura é obtida do 

processo de redução carbotérmica da sílica (SiO2), proveniente de quartzo ou areia, em 

fornos de arco elétrico a temperaturas de 1780°C, segundo a reação abaixo: 

            ( )        

 

O trabalho de Myrvagnes (2008) ilustra o processo até a obtenção do Si-gM segundo o 

fluxograma abaixo: 
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Figura 13 - Fluxograma da produção do silício de grau metalúrgico. 

(Fonte: MYRVAGNES, 2008) 

 

A partir do silício metalúrgico, pode-se obter o silício de grau solar tanto monocristalino 

quanto o policristalino para se produzir os painéis fotovoltaicos. As rotas de produção 

podem seguir os caminhos descritos no fluxo abaixo: 
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Figura 14 - Rotas para produção do silício poli e monocristalino a partir do Si-gM ou 

tetrafluoreto de silício. 

(Fonte: Adaptado de Marques, 2013) 

 

Para maiores detalhes de cada etapa desse processo, o trabalho de Marques (2013) expande 

esse conhecimento de forma satisfatória. A partir dos blocos de Si-gS formados pelas rotas 

acima, são cortadas lâminas de espessura da ordem de 0,2mm que são usadas na fabricação 

das células fotovoltaicas. Após isso, deve ser feita a limpeza das células, seguido de um 

ataque químico com hidróxido de sódio ou potássio (NaOH ou KOH) para criar uma 

superfície com menor refletância, difusão do fósforo (P), deposição de filme antirreflexo, 

metalização e contatos elétricos e isolamento das bordas. As células são então associadas 

eletricamente e encapsuladas para formar o módulo fotovoltaico. Podem variar de 36 a 216 

células por módulo dependendo dos parâmetros elétricos e seu uso. Estando já 

encapsulados os módulos e as células estão protegidas de intempéries e choques 

mecânicos. (Pinho&Galdino, 2014) 
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3.3.3 Sistemas Fotovoltaicos 

 

Souza (2015) define os sistemas fotovoltaicos (SFV) como uma fonte de potência elétrica 

onde a energia da radiação solar é convertida em energia elétrica pelos painéis 

fotovoltaicos. Os SFV podem ser instalados em qualquer ambiente com radiação solar, não 

utilizam combustíveis, são estáticos e requerem pouca manutenção. Em seu funcionamento 

não há emissão gasosa, ruídos ou interferências eletromagnéticas. O sistema de geração de 

energia solar fotovoltaica produz energia em corrente contínua. Para os casos que as cargas 

ou a rede elétrica operam em corrente alternada, é preciso o uso de um inversor de 

frequência.  

 

Dentre os SFV, pode-se dividi-los em Sistemas Isolados, ou Off-Grid, e Sistemas 

Conectados à Rede, os On-Grid, e também pode-se citar os sistemas híbridos.  

 

3.3.3.1 Sistemas Fotovoltaicos Off-Grid 

 

Os sistemas fotovoltaicos Off-Grid ou Isolados (SFVI) podem apresentar diversas 

configurações. Inicialmente podem ser instalados para apenas alimentar certa carga no 

momento em que há geração de energia, ou seja, durante o dia. Esse sistema poderá ser 

aplicado, por exemplo, em sistemas de bombeamento de água, como no esquema abaixo. 

(Souza, 2015) 
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Figura 15 - Diagrama esquemático de abastecimento de água por sistema fotovoltaico 

(Fonte: PINHO&GALDINO, 2014) 

 

Ainda, de forma a suprir energeticamente uma unidade consumidora mais complexa como 

uma residência, comércio ou até mesmo pequenas indústrias, os sistemas off-grid são uma 

das formas alternativas existentes. São uma boa opção quando não se tem conexão com a 

rede e o custo de se efetuar a conexão é superior ao custo de implementação desse tipo de 

projeto. Entretanto, nesses casos, os sistemas fotovoltaicos deverão vir acompanhados de 

acumuladores de energia, ou seja, baterias para quando não houver luz solar e, 

consequentemente, geração de energia. Também são precisos os controladores de carga, 

que irão garantir o perfeito funcionamento do banco de baterias, como ilustrado abaixo. 

(PINHO&GALDINO, 2014) 
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Figura 16 - Diagrama unifilar de sistema fotovoltaico residencial em corrente 

contínua 

(Fonte: PINHO&GALDINO, 2014) 

 

3.3.3.2 Sistemas Fotovoltaicos On-Grid 

 

Pinho e Galdino (2014) afirmam que os sistemas fotovoltaicos on-grid ou conectados à 

rede (SFVCR) vêm se tornando cada vez mais populares em países europeus, no Japão, 

Estados Unidos e também no Brasil. Para cada país que adote essa modalidade, a 

legislação irá ditar o modelo de conexão. Na conexão do SFVCR não há a necessidade de 

acumuladores de baterias, uma vez que a energia produzida é consumida diretamente pelas 

cargas ou injetada na rede elétrica convencional. Dessa forma, o sistema fotovoltaico pode 

funcionar como uma complementação ao sistema elétrico instalado, ou poderá gerar 

créditos da energia excedente para compensar o consumo quando não houver produção. 

 

Figura 17 - Diagrama de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede. 
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(Fonte: PINHO&GALDINO, 2014) 

 

Segundo Gazoli (2011) os SFVCR possuem muitas vantagens em relação aos SFVI, entre 

elas cita-se o menor investimento, uma vez que o banco de baterias chega a elevar o preço 

do sistema em cerca de 30 a 40%. Além disso, há maior segurança de fornecimento, já que 

não há total dependência da radiação solar ou funcionamento dos equipamentos. Outra 

vantagem desse tipo de sistema é a possibilidade de se produzir em grandes parques 

geradores de energia solar com conexão à rede. Esse empreendimento, então, pode 

abastecer um conjunto de unidades consumidoras somadas ou um consumidor de grandes 

quantias, como indústrias ou agronegócio. 

 

3.3.3.3 Sistemas Híbridos 

 

Os sistemas híbridos podem carregar dois conceitos diferentes. Gazoli (2011) apresenta o 

sistema solar híbrido como sendo uma usina solar fotovoltaica que esteja conectada à rede 

e também possua um banco de baterias para um “backup” de energia em caso de 

interrupção de suprimento on-grid. 

  

Souza (2015) define os sistemas fotovoltaicos híbridos como aqueles que trabalham em 

conjunto com outro grupo gerados de energia. Esse gerador complementar poderá ser 

eólico, formando um sistema solar-eólico (imagem 18 abaixo), motor diesel, formando um 

sistema solar-diesel, ou ainda outras combinações e fontes. Também, segundo esse 

conceito, pode ou não ser aplicado o sistema de acumulador de energia e ser conectado à 

rede.  
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Figura 18 - Sistema Híbrido Solar-Eólico 

(Fonte: SOUZA, 2015) 

 

3.3.4 Panorama da Energia Solar 

 

Em 2014 a fonte solar fotovoltaica representou uma pequena parcela da matriz energética 

mundial com apenas 1%. No entanto, é preciso destacar o forte crescimento do uso dessa 

fonte que avançou de 3,7GWp (Wp é a potência nominal dos módulos fotovoltaicos, que 

indica a potência do sistema testado em laboratório condição padrão de teste: irradiação de 

1.000 W/m², massa de ar de 1,5 e temperatura da célula de 25ºC) para 177GWp entre 2004 

e 2014, ou seja, 47% de crescimento ao ano. Os expressivos dados de crescimento 

internacional da energia solar são graças às politicas incentivadoras adotadas por países 

europeus, em especial a Alemanha, e asiáticos, em especial China e Índia. (Tolmasquim, 

2016) 

 

A energia solar fotovoltaica foi inicialmente impulsionada pela indústria espacial como 

fonte de energia para estações espaciais e satélites, passando a ser também utilizada para 

eletrificação de locais isolados, por sistemas off-grid, ou desconectados da rede. Com a 

introdução da possibilidade de se aplicar a tecnologia fotovoltaica conectada à rede (on-

grid), tanto de forma distribuída (para residências e comércios), ou centralizadas (grandes 

plantas geradoras), observou-se o grande avanço do setor. Apesar de ainda ser aplicada de 
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forma isolada, a utilização conectada acumula mais de 99% dos sistemas fotovoltaicos no 

mundo. A partir de 2007, com os patamares de redução de custo tornando possível, a 

ESFV foi se tornando viável para a geração centralizada, até então quase exclusivamente 

distribuída, como apresenta o gráfico da figura 19. Países como Espanha, Índia, EUA, 

Marrocos, África do Sul e China têm se destacado na implantação de usinas geradoras 

fotovoltaicas centralizadas. (Tolmasquim, 2016) 

 

Figura 19 - Distribuição da capacidade instalada por tipo. 

(Fonte: Tolmasquim, 2016) 

 

No contexto Brasileiro, da mesma forma que se deram os primeiros passos 

internacionalmente, o Brasil iniciou o uso de sistemas fotovoltaicos para atender algumas 

regiões isoladas. Por meio de programas sociais governamentais – como o Luz para Todos 

– algumas regiões receberam os primeiros sistemas. Em segundo lugar, vieram os sistemas 

conectados já no final dos anos 90, sendo aplicados principalmente a universidades e 

centros de pesquisa. (Tolmasquim, 2016) 

 

Entretanto, apenas a partir de 2012, quando a Agencia Nacional de Energia Elétrica, 

ANEEL, regulamentou e normatizou o modelo de conexão à rede para geração distribuída 

que foi possível o crescimento do seu uso. Por meio da Resolução Normativa 482/2012 e 

sua atualização, a Resolução Normativa 687/2015, passou-se a permitir aos consumidores 

de energia elétrica produzir sua própria energia por meio de fontes renováveis ou 

cogeração qualificada. Os benefícios dessa iniciativa são diversos. Do ponto de vista 

técnico há o adiamento dos investimentos dos sistemas de transmissão e distribuição, baixo 

impacto ambiental, redução do carregamento das redes, minimização das perdas elétricas e 
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diversificação da matriz energética. Em termos sociais o ganho é de economia financeira 

aos empreendedores, além do estimula à consciência socioambiental e de 

autossustentabilidade. (Pinho&Galdino, 2014) 

 

Recentemente publicado, a segunda edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar apresenta 

uma análise atualizada do potencial de geração média anual de energia solar fotovoltaica 

por todo o território nacional. O mapa da figura 20 é uma grande contribuição ao setor, 

uma vez que permitem uma boa visualização da geração em kWh possível em cada região, 

ou partindo da premissa contrária, qual será a potência instalada necessária em kWp para a 

geração da energia requerida.  

 

Pereira et al. (2017) ressalta o fato que a utilização da energia solar fotovoltaica se torna 

tanto mais viável quanto mais alto for o preço da tarifa convencional. Além disso, a 

demanda crescente de energia elétrica no Brasil vem alterando seu perfil de consumo e 

demanda. A demanda tem atingidos os valores máximos nos meses de verão e nos horários 

entre 12 e 15h, com propícia coincidência com a disponibilidade de radiação solar para a 

geração fotovoltaica.  
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Figura 20 - Mapa do potencial de geração solar fotovoltaica em termos do rendimento 

energético anual para todo o Brasil (medido em kWh/kWp.ano no perfil de cores), 

admitindo uma taxa de desempenho de 80% para geradores fotovoltaicos fixos e 

distribuição da população brasileira nas cidades. 

(Fonte: Pereira et al., 2017) 

 

 

 

 

3.4 Conceitos de análise de investimento 
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De forma a dar embasamento econômico ao proposto por esse trabalho de avaliar a 

viabilidade de aplicação de energia solar fotovoltaica à indústria de ferroligas, faz-se 

necessário abordar alguns conceitos econômicos e financeiros utilizados pelo mercado e 

pela indústria em decisões práticas e reais. Essa sessão apresenta os conceitos escolhidos 

para a conclusão econômica do proposto, sendo o Custo Nivelado da Energia, a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL).  

 

3.4.1 Custo da Energia Solar Fotovoltaica 

 

Dentre as formas de se avaliar as possibilidades e viabilidades de se implementar um 

projeto, será abordada inicialmente a metodologia de cálculo do custo da energia solar 

fotovoltaica. O custo de energia nivelada, ou LCOE (do original inglês, Levelized Cost of 

Energy), relaciona os custos envolvidos na instalação e operação e a energia gerada pelo 

sistema ao longo de sua vida útil. O cálculo da LCOE é resumido pela equação abaixo. 

(Nakabayashi, 2014) 

 

      
                           

                                    
  ∑

   (   )
 

   (   ) 
 
    (1.1) 

 

Onde Ct representa os custos gerados no período t, Et a energia gerada no período t e r a 

taxa de desconto.  

Para usinas fotovoltaicas, o custo significativo se dá na fase inicial, com a implantação, já 

que o custo de operação e manutenção é baixo. Essa metodologia está aplicada, por 

exemplo, na publicação da EPE (2016b), onde para cada fonte energética descrita pela 

tabela 13, os autores apresentam o LCOE respectivo. 

 

Tabela 13 - Faixa de LCOE por fonte de geração de EE 

Fonte LCOE (U$/MWh) LCOE (R$/MWh) 

UHE 40 a 103 128 a 329,6 

Bioenergia 11 a 63 35,2 a 201,6 

Eólica 93 a 174 297,6 a 556,8 

Oceânica - Marés 214 a 270 684,8 a 864 

Oceânica - Ondas 340 a 435 1088 a 1392 

Heliotérmica 200 a 356 640 a 1139,2 
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Solar Fotovoltaica 

(literatura) 
71 a 103 227,2 a 329,6 

*U$ 1,00 = R$ 3,20    Fonte: Adaptado de Tolmasquim (2016b) 

 

 

3.4.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O cálculo do valor presente líquido pode ser explicado como a diferença entre os 

benefícios e custos gerados por um projeto. Para seu cálculo, os fluxos de caixa são 

trazidos ao valor presente e descontados de uma taxa de juros (Nakabayashi, 2014). 

Rossarola (2016) destaca que o VPL pode gerar três situações possíveis: 

 VPL< 0: nesse cenário os retornos do projeto não recuperam o valor investido no prazo 

considerado pelo investidor, logo rejeita-se o projeto; 

 VPL = 0: não há vantagem em se investir o capital nessa circunstância, pois o retorno 

apenas devolve o que foi investido, sem lucro; 

 VPL > 0: o projeto torna-se viável uma vez que o retorno gerado recupera o capital e 

ainda produz o retorno extra, ou o lucro, exigido pelo investidor. 

 

O cálculo do VPL é dada pela expressão abaixo: 

 

         ∑
   

(   ) 
 
      (1.2) 

 

Onde Io representa o capital investido, Fct representa o fluxo de caixa do projeto no 

período t, r é a taxa de desconto, t é o período em questão e n é o horizonte de análises do 

fluxo de caixa. 

 

Nakabayashi (2014) ressalta ainda o porquê de o fluxo de caixa ser descontado. O primeiro 

motivo é que o dinheiro de hoje vale mais que o de amanhã. Em segundo lugar porque um 

dinheiro seguro vale mais que um dinheiro incerto. Uma possibilidade de taxa de desconto 

para o cálculo do VPL é a rentabilidade de títulos públicos do governo federal ou a 

remuneração do capital em algum projeto de risco equivalente. Como título público 

possível tem-se a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), o qual é fixado 

pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).  



 
 

45 

 

 

3.4.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa que, empregada como taxa de desconto no cálculo 

do VPL, faz com que esse valor seja zerado. Assim, a TIR iguala as saídas e as entradas do 

investimento trazendo o VPL para o valor zero. A TIR está relacionada a um conceito mais 

abstrato chamado taxa mínima de atratividade (TMA). Quando a TIR supera essa taxa, o 

investimento torna-se interessante, capaz de retornar além do capital inicial corrigido 

trazendo ganho. (Rossarola, 2016) 

 

A fórmula matemática para o cálculo da TIR está apresentada abaixo (Nakabayashi, 2014) 

 

         
   

(     ) 
 

   

(     ) 
 

   

(     ) 
   

   

(     ) 
    (1.3) 

 

3.4.3 Payback 

 

Outra importante ferramenta de análise de investimento é o tempo de retorno, mais 

popularmente conhecido pelo termo em inglês, payback. Sua definição é basicamente o 

número de períodos necessários para que o fluxo de caixa se torne positivo. O período zero 

sendo o momento do aporte do capital e os demais com a receita gerada pelo projeto. No 

período que o acumulado das receitas, iguala ou ultrapassa o montante dispendido tem-se o 

payback. Esse indicador pode ser dividido em duas formas: payback simples e payback 

descontado. O simples fixa os valores do capital e da receita, sem considerar o efeito do 

dinheiro no tempo. Já o método descontado utiliza de uma taxa de correção para o dinheiro 

no tempo. (Nakabayashi, 2014) 
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Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para tratar os dados e de modo a se 

atingir os objetivos propostos. O fluxograma da figura 21 ilustra o processo de trabalho 

para levantar os dados e, consequentemente, aos resultados. 

 

 

Figura 21 - Fluxograma da metodologia de trabalho 

 

 

 

Para determinar o consumo de energia elétrica que representasse o perfil da indústria de 

ferroligas, foi feita uma parametrização dos dados bibliográficos do setor. Foram colhidos 

os dados totais de produção nacional de ferroligas e o consumo específico de energia 

elétrica médio para o cálculo do total de energia dispendida no setor.  

4 4. METODOLOGIA 

4.1 Consumo de energia da indústria de ferroligas 
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Em seguida, dividiu-se esse valor pelo número de operações produtivas reportadas pela 

ABRAFE e Kruger (2009). Desses dados, foi possível calcular uma operação média, 

representativa do setor, chamada de Ferroliga-modelo.  

 

Tabela 14 - Dados de consumo de E.E. das Ferroligas 

Item Valor Unidade Fonte 

Produção Nacional de Ferroligas (ano base 

2014) 

                 

707.656,00  t/ano Figura 4 

Consumo específico de energia das 

ferroligas 7.821,00 kWh/t Tabela 9 

Número de unidades produtivas de 

ferroligas 30,00 unidades Kruger, 2009 

Consumo de energia elétrica registrado 16.642.530.000,00 kWh/ano Tabela 12 

 

Paralelamente ao estudo da Ferroliga-modelo, o estudo também foi aplicado a uma unidade 

de produção real de ferro-manganês, cujos dados foram informados pela empresa parceira, 

daqui pra frente chamada Empresa. 

 

Tabela 15 - Dados de produção e consumo de EE da Empresa 

Item Valor Unidade Fonte 

Produção Orçada para 2018 - FeSiMn 38.565,00 t/ano Empresa 

Consumo específico de energia orçado 4.700,00 kWh/t Empresa 

Consumo de energia informado (mensal) 20.057.000,00 kWh/mês Empresa 

 

  

A seguir, definiu-se o preço de energia elétrica para a Ferroliga-modelo e usina-real. Para 

isso, utilizou-se o preço da energia em mercado cativo da concessionária de Minas Gerais, 

CEMIG. Uma vez que o mercado livre, por sua estrutura basilar, tem o preço definido por 

livre negociação bilateral, não há como estabelecer um preço geral. Assim, foi utilizado o 
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valor fornecido pela usina-real. Esse valor foi utilizado como parâmetro para simulação 

dos cenários propostos. Essas informações são importantes para comparativo entre as 

formas convencionais de fornecimento de energia e o proposto e a análise de viabilidade. 

 

 

 

 

4.2.1 Potência instalada de USFV 

Para o dimensionamento técnico da potência necessária para atender os consumos elétricos 

das usinas de produção de ferroligas modelo e real, utilizou-se do mapa da figura 20. A 

partir desse mapa é possível se extrair o quanto de energia pode ser gerado em kWh para 

cada kWp (potência instalada de painéis fotovoltaicos) por região do território brasileiro. O 

valor, portanto, considerado para estimar o índice de produtividade da usina geradora que 

atenderá a produção de ferroligas será o valor mediano da metade superior da escala, ou o 

terceiro quartil. 

 

4.2.2 Avaliação do investimento 

Os aspectos financeiros do empreendimento como custo de material, projeto, construção, 

operação e ao fim, custo da energia produzida, foram baseados na metodologia de cálculo 

definida pelo International Renewable Energy Agency (IRENA) em sua publicação 

Renewable energy technologies: cost analysis series (2012), pelo fato de se tratar de um 

estudo generalizado, envolvendo as variáveis mais significativas e replicáveis em vários 

contextos, sendo eles: 

 

 Custo dos Equipamentos: nesse caso, em função da indústria nacional de módulos e 

inversores ainda ser iniciante, considerou-se valor dos kits geradores fotovoltaicos 

amplamente comercializados no Brasil por distribuidores. Os kits incluem os 

módulos fotovoltaicos, inversores de potência, cabeamento e conectores e estrutura 

de fixação ao solo, além de materiais periféricos necessários. Em função de sua 

aplicação majoritariamente para sistemas fotovoltaicos de pequena e média 

dimensão, as tabelas de kits vão até 1,0 MW. Para chegar ao valor das usinas 

fotovoltaicas dimensionadas, foi feito o estudo da redução de escala para cada vez 

4.2 Dimensionamento da USFV para atender as usinas ferroligas Modelo e Real  
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que a potência dobrar de valor. Assim foi possível encontrar um valor aplicável às 

USFV de grande porte para esse estudo. 

 

 Custo total do projeto e instalação: Para configuração e precificação da usina solar 

fotovoltaica foi feita uma consulta à empresas do setor para encontrar informações 

técnicas e financeiras. Foi elaborada uma pesquisa e enviada a 10 empresas de 

modo a se ter uma base de informações reais de mercado sobre uma usina solar 

fotovoltaica de 5.000 kWp para fundamentar os cálculos. As questões elaboradas 

podem ser vistas no apêndice A. Esse valor foi utilizado como base de cálculo para 

definir o preço total das etapas de projeto e instalação. As respostas obtidas foram 

compiladas de modo a se obter dados resumindo todas as informações e valores 

intermediários. 

 

 Custo da energia elétrica nivelada (Levelized Cost of Eletricity – LCOE): Conforme 

abordado na revisão acima, esse método constitui boa ferramenta de efeito 

comparativo, uma vez que se relaciona o custo total de implementação e operação 

da geração com a quantidade de energia gerada em kWh. O LCOE da energia solar 

fotovoltaica calculado foi comparado com outras fontes renováveis, além da 

energia comprada tradicionalmente no ACR ou ACL.  

 

 

 

 

Tendo definido os aspectos técnicos e financeiros acima, foi possível comparar a energia 

sendo fornecida pela concessionária local ou pelo ACL. Para isso, foram verificados os 

indicadores de investimento TIR, VPL e Payback. 

 

Considerando-se as possibilidades de contratação de energia elétrica pelo mercado cativo e 

mercado livre de energia, foram considerados quatro cenários aplicados à Ferroliga-

Modelo e Real para desenvolvimento do estudo de viabilidade. 

 

a. Usina solar fotovoltaica limitada em 5MWp, de acordo com o limite superior 

estabelecido pela REN 687/2015; 

 

4.3 Estudo de viabilidade 
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b. Usina solar dimensionada para suprir 100% do consumo. Nesse caso será 

considerado que serão instaladas quantas usinas de até 5MWp forem necessárias 

para que se atinja o suprimento total por ESFV, valendo-se do modelo estabelecido 

na REN 687/2015; 

 

c. Usina solar projetada para geração de 20% da demanda de energia média 

mensal. Esse fator foi estabelecido considerando-se que nessa modalidade de 

contratação não há compensação de créditos acumulados. Ou seja, caso a geração 

supere o consumo instantaneamente, não há como acumular para consumir esse 

excedente futuramente como no modelo de geração distribuída. O valor de 20% 

corresponde ao total de horas de “sol de pico” costumeiramente utilizado em 

cálculos de geração de energia solar fotovoltaica, cerca de 4,8h/dia em média. 

 

d. Uma única usina solar dimensionada para suprir 100% do consumo, porém 

considerando-se uma hipotética alteração da regulamentação de mercado livre de 

modo a viabilizar a compensação de créditos de energia gerada em excedente em 

horários de consumo maior que a produção, tal qual no modelo de geração 

distribuída, da REN 482/2012 e 687/2015. Essa consideração, em caso de 

resultados atrativos, torna-se automaticamente uma sugestão aos órgãos 

competentes para estimular a utilização de fontes renováveis, que são em grande 

parte, intermitentes e sazonais.  

 

Os cenários propostos e os resultados gerados podem ser resumidos por meio da tabela 16: 

Tabela 16 - Cenários de simulação de viabilidade 

AMBIENTE DE 

CONTRATAÇÃO 

DE E.E. 

PARÂMETRO 
FERROLIGA 

MODELO 

FERROLIGA 

REAL 
RESULTADOS 

ACR 

5,0 MWp a1 a2 

TIR                 

VPL                     

PAYBACK 

100% (n * 5,0 

MWp) 
b1 b2 

ACL 
20% c1 c2 

100% d1 d2 
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Além da pesquisa pelo resultado financeiro da aplicação de energia solar fotovoltaica à 

indústria de ferroligas, foram elencados outros aspectos positivos desse projeto. Esses 

aspectos não foram, porém, quantificados, mas apenas qualificados, deixando uma 

oportunidade de aprofundamento para discussões futuras. Esses itens foram divididos nos 

seguintes temas: 

 Ambiental; 

 Social; e 

 Comercial. 

 

  

4.4 Resultados possíveis de ordem não-financeira 
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5.1.1 Usina-modelo 

 

Baseada nas informações levantadas por esse projeto, a tabela 17 apresenta os resultados 

de cálculo do consumo médio da unidade de Ferroligas-modelo 

 

Tabela 17 - Demanda energética Usina-modelo 

 

Item Valor Unidade Fonte 

A 

Produção Nacional de Ferroligas (ano 

base 2014) 
707.656,00 

t/ano Figura 4 

B 

Consumo específico de energia das 

ferroligas 
7.821,00 

kWh/t Tabela 9 

C 

Número de unidades produtivas de 

ferroligas 
30,00 

unidades Kruger, 2009 

D Consumo de energia elétrica registrado 16.642.530.000,00 kWh/ano Tabela 12 

E Consumo de energia elétrica calculado 5.534.577.576,00 kWh/ano (A x B) 

F 

Consumo de energia elétrica estimada 

para unidade modelo 
369.618.459,60 

kWh/ano (Média(D;E)/C) 

 

 

5.1.2 Usina real para estudo de caso 

 

Dados da Ferroliga-real fornecidos pela Empresa: 

 

Tabela 18 - Demanda Energética Ferroliga-Real 

 

Item Valor Unidade Fonte 

A Produção Orçada para 2018 - FeSiMn 38.565,00 t/ano Empresa 

B Consumo específico de energia orçado 4.700,00 kWh/t Empresa 

C Consumo de energia elétrica esperado 181.255.500,00 kWh/ano (A x B) 

5 5. RESULTADOS 

5.1 Ferroligas 
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D 

Consumo de energia informado 

(mensal) 20.057.000,00 kWh/mês Empresa 

E Consumo de energia calculado (anual) 240.684.000,00 kWh/ano (D x 12) 

F 

Porcentagem da energia consumida em 

processo produtivo 75% 

 

(C/F/100) 

 

 

5.1.3 Custo de energia elétrica  

 

A tarifa de energia elétrica utilizada nos estudos foi extraída de duas fontes. Para a energia 

regulada (ACR) utilizou-se aquela tarifa praticada pela CEMIG. Para o ACL utilizou-se o 

preço informado pela Empresa. 

 

Tabela 19 - Preço da Energia Elétrica ACR e ACL (R$/kWh) 

Mercado Cativo 0,25518 R$/kWh 

Fonte: Resolução 

Homologatória Nº 2.248 de 

23 de Maio de 2017 - 

Aneel 

Mercado Livre 0,21618 R$/kWh Fonte: Empresa 

 

 

 

De acordo com o mapa da figura 20, o Brasil apresenta valores de conversão de energia 

solar da ordem de 1450 a 1750 kWh gerados por 1kWp em um ano. O valor, portanto, 

considerado para estimar o índice de produtividade da usina geradora que atenderá a 

produção de ferroligas será o valor mediano da metade superior da escala, ou o terceiro 

quartil, qual seja 1.690 kWh/kWp ao ano.  

Aplicando-se esse índice de produtividade às unidades consumidoras, usina de ferroligas 

modelo e real, obtêm-se os seguintes sistemas de geração de ESFV. 

 

5.2.1 Dimensionamento da USFV 

 

5.2 Usina Solar Fotovoltaica 
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A partir dos resultados encontrados nos itens 5.1.1 e 5.1.2 acima, do perfil de consumo de 

energia elétrica anual das usinas de produção e ferroligas, modelo e real, calculou-se o 

empreendimento de energia solar fotovoltaica necessário para suprir cada consumo. 

 

Utilizando o fator de produtividade de 1.690 kWh/kWp, correspondente ao terceiro quartil 

da escala do mapa da figura 20, encontram-se os seguintes valores para as usinas modelo e 

real, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 20 - Cálculo da potência em USFV para suprir as usinas de ferroligas 

 

Consumo de EE 

médio anual 

Fator de conversão 

anual 
Potência USFV estimada 

Local (MWh) (MWh/MWp) (MWp) 

Usina modelo 369.618,46 1690 218,71 

Usina real 240.684,00 1690 142,42 

Nota: Os valores de potência instalada encontrados devem ser ajustados de acordo com a 

soma de potência nominal do painel selecionado. 

 

5.2.2 Equipamentos 

 

A seguir seguem os dados obtidos por meio da pesquisa de mercado para balizar esse 

estudo: 

 

Tabela 21 - Informações de uma USFV de 5,0MWp 

Potência instalada proposta 5,0MWp 

Potência unitária dos painéis utilizados 310 ou 325 ou 330 W 

Quantidade de painéis utilizados 16.130 ou 15.390 ou 15.160 

Área aproximada necessária De 30 a 35 mil m² 

Potência e quantidade dos inversores 

utilizados 
1 x 4 MW ou 10 x 500 KW ou 2 x 2.500 
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Demais materiais necessários 

Estrutura fixa em retrato duplo, cabo solar, 

subestação, quadro de proteção, 

monitoramento. 

Custo médio dos equipamentos R$ 12.850.000,00 

Custo específico dos equipamentos R$ 2.570,00 / kWp instalado 

 

 

As tabelas 22 e 23 abaixo apresentam a evolução dos preços praticados por dois grandes 

fornecedores de equipamentos fotovoltaicos bem como a taxa que redução do preço pelo 

aumento da escala. 

 

Tabela 22 - Evolução de preços - Fornecedor 01 

n° painéis 

Potência 

Instalada 

(kWp) 

Preço (R$) 
Preço específico 

(R$/kWp) 

Taxa de Redução 

de preço 

específico 

22 7,26 R$                  25.505,00 R$         3.513,09 - 

52 17,16 R$                  59.549,00 R$         3.470,22 -1% 

105 34,65 R$               105.932,00 R$         3.057,20 -12% 

204 67,32 R$               200.668,00 R$         2.980,81 -2% 

378 124,74 R$               356.157,00 R$         2.855,19 -4% 

756 249,48 R$               656.900,00 R$         2.633,08 -8% 

1600 528 R$            1.300.000,00 R$         2.462,12 -6% 

3200 1.056 R$            2.567.000,00 R$         2.430,87 -1% 

   
Redução Média -5% 

 

 

Tabela 23 - Evolução de preços - Fornecedor 02 

n° painéis 

Potência 

Instalada 

(kWp) 

Preço (R$) 
Preço específico 

(R$/kWp) 

Taxa de 

Redução de 

preço 

específico 

29 9,36 R$                  39.390,00 R$   4.208,33 

 



 
 

56 

 

55 17,64 R$                  72.000,00 R$   4.081,63 -3,01% 

94 29,93 R$               111.590,00 R$   3.728,37 -8,66% 

173 55,44 R$               207.904,00 R$   3.750,07 0,58% 

295 94,5 R$               347.689,00 R$   3.679,25 -1,89% 

620 198,4 R$               677.950,00 R$   3.417,09 -7,13% 

1880 601,6 R$            2.052.890,00 R$   3.412,38 -0,14% 

3140 1.004,8 R$            3.225.938,00 R$   3.210,53 -5,92% 

   

Redução Média -4% 

 

Os dados acima podem ser mais bem visualizados pelo gráfico da figura abaixo: 

 

 

Figura 22 Redução do preço específico dos equipamentos com aumento de escala 

 

Conforme observado acima, a demanda energética para atender o consumo de uma unidade 

de produção de ferroligas é muito superior à 1,0 MWp. Assim, para definir o custo do 

material necessário para essa USFV, será utilizado o ganho de escala percentual médio de 

4,5% a cada vez que a potência do sistema dobrar a partir do valor médio encontrado para 

1MWp para os dois fornecedores, R$ 2.820,70/kWp. 

 

Nota-se, também, que os valores para os dois fornecedores (tabelas 22 e 23) estão em 

consonância com o valor compilado dos dados das pesquisas (tabela 21). A tabela 24 

apresenta a evolução a partir do preço médio entre os dois fornecedores acima aplicando-se 

a queda de preços em função do ganho de escala de 4,5%. Para os valores exatos das 
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potências necessárias para as usinas ferroligas modelo e real foi feita a interpolação dos 

dados, observada na tabela 23 e gráfico da figura 23. 

 

Tabela 24 - Cálculo do custo dos equipamentos para as USFVs projetadas 

Potência 

Instalada (MWp) 
Preço (R$) 

Preço específico 

(R$/kWp) 

Taxa de 

Redução de 

preço 

específico 

1  R$              2.820.700,00   R$           2.820,70    

2  R$              5.387.537,00   R$           2.693,77  4,5% 

4  R$            10.290.195,67   R$           2.572,55  4,5% 

5  R$            12.631.215,18   R$           2.526,24  Interpolação 

8  R$            19.654.273,73   R$           2.456,78  4,5% 

16  R$            37.539.662,82   R$           2.346,23  4,5% 

28,48  R$            64.185.315,50   R$           2.253,70  Interpolação 

32  R$            71.700.755,99   R$           2.240,65  4,5% 

43,74  R$ 95.638.501,51   R$ 2.186,52  Interpolação 

64  R$         136.948.443,95   R$           2.139,82  4,5% 

128  R$         261.571.527,94   R$           2.043,53  4,5% 

142,42  R$         288.387.105,31   R$           2.024,91  Interpolação 

218,71  R$         430.256.758,43   R$           1.967,25  Interpolação 

256  R$         499.601.618,36   R$           1.951,57  4,5% 

512  R$         954.239.091,08   R$           1.863,75  4,5% 
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Figura 23 - Queda dos preços dos equipamentos com aumento da escala 
 

 

5.2.3 Projeto e instalação 

 

Os detalhes relativos a projeto e instalação de uma usina fotovoltaica foram obtidos por 

meio das pesquisas de mercado. A resposta compilada das contribuições segue na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 25 - Custos de Projeto e Instalação 

Potência instalada proposta 5,00 MWp 

Geração de energia anual 

aproximada 
8.058.000,00 kWh/ano 

Procedimentos básicos 

Projeto, Licenças de Operação, Homologação, Compra de 

materiais, Mobilização, Preparo da área, Instalação, Teste, 

Acionamento. 

Tempo de execução 6 meses 

Preço total de serviços 

médio 
R$ 5.100.000,00 

 R$-

 R$500,00

 R$1.000,00

 R$1.500,00

 R$2.000,00

 R$2.500,00

 R$3.000,00

Preço específico (R$/kWp) 

Preço específico (R$/kWp)
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Preço específico de serviços R$ 1.020,00 / kWp Instalado 

 

Sendo assim, o valor encontrado de R$ 1.020,00 por kWp de usina fotovoltaica instalada 

será aplicado ao empreendimento necessário para a ferroliga modelo e real. 

 

5.2.4 Custo total das USFVs projetadas 

 

Sendo assim, encontra-se o valor do investimento necessário para a construção e instalação 

das usinas de energia solar fotovoltaica para atender a demanda das usinas modelo e real, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 26 - Investimento necessário para USFV das Ferroligas Modelo e Real 

 

Potência USFV 

estimada 

Custo com 

material 

Custo com projeto 

e montagem 
Custo Total 

LOCAL (MWp) (R$) (R$) (R$) 

USINA 

MODELO 
218,71 

 R$    

430.256.758,43  

 R$        

223.083.330,65  

 R$   

653.340.089,07  

USINA 

REAL 
142,42 

 R$    

288.387.105,31  

 R$        

145.264.899,41  

 R$   

433.652.004,72  

20% 

MODELO 
43,74 

 R$      

95.638.501,51  

 R$           

44.616.666,13  

 R$   

140.255.167,64  

20% REAL 28,48 
 R$      

64.185.315,50  

 R$           

29.052.979,88  

 R$      

93.238.295,38  

5,0 MWp 5,000 
 R$      

12.631.215,18  

 R$             

5.100.000,00  

 R$      

17.731.215,18  

 

Considerando-se que para a execução de um projeto como esse em uma empresa do ramo 

de ferroligas deve-se contratar uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica, 

foi acrescida ao custo final uma margem de 20% cobrindo o lucro dessa empresa e 

eventuais desvios de conformidade, por segurança. 

Sendo assim, obteve-se o seguinte quadro: 
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Tabela 27 - Custo total final para instalação das USFV 

 

Potência 

USFV 

estimada 

Custo 

Específico 

Margem e 

desvios 

adicionais 

Custo 

Específico 

Final 

Custo Total Final 

LOCAL (MWp) (R$/kWp) % (R$/kWp) (R$) 

USINA 

MODELO 
218,71 

 R$       

2.987,26  
20% 

 R$                

3.584,71  

 R$   

784.008.106,89  

USINA REAL 142,42 
 R$       

3.044,95  
20% 

 R$                

3.653,95  

 R$   

520.382.405,67  

20% 

MODELO 
43,74 

 R$       

3.206,43  
20% 

 R$                

3.847,72  

 R$   

168.306.201,17  

20% REAL 28,48 
 R$       

3.273,44  
20% 

 R$                

3.928,12  

 R$   

111.885.954,45  

5,0 MWp 5,000 
 R$       

3.546,24  
20% 

 R$                

4.255,49  

 R$      

21.277.458,22  

 

  

5.2.5 Custo da Energia Nivelada 

 

Aplicando-se a equação 1.1, encontrou-se o custo da energia nivelada (LCOE) real para as 

usinas fotovoltaicas projetadas. As etapas do cálculo encontram-se no apêndice B. Abaixo, 

segue a tabela com os resultados. 

 

Tabela 28 - LCOE calculado comparativo 

Situação 
LCOE 20 anos 

(R$/MWh) 

LCOE 25 anos 

(R$/MWh) 

Energia Convencional ACR 859,72 1091,48 

Energia Mercado Livre ACL 395,12 469,00 

ESFV (ACL) 241,87 255,63 

ESFV (ACR) 246,10 261,09 
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Pode-se perceber que a energia solar fotovoltaica possui um custo por kWh muito inferior 

às fontes convencionais, seja no mercado livre ou cativo. Além disso, em comparação com 

o LCOE de outras fontes renováveis da tabela 13, a ESFV também possui alta 

competitividade e destaque. Esse fato se dá, principalmente pelo seu baixo custo de 

operação e manutenção, que ao longo do prazo, torna a energia proveniente do sol mais 

barata do que aquelas que dependem de matéria-prima, logística, partes móveis e de 

desgaste, entre outros. 

 

 

 

O estudo de viabilidade a seguir apresenta a viabilidade do ponto de vista financeiro para 

investimento e implementação da ESFV às ferroligas. Conforme o item 4.3 da 

metodologia, os resultados são apresentados pelos subitens em a, b, c, d conforme os 

cenários e 1 ou 2 para ferroliga-modelo e real, respectivamente. 

 

Tabela 29 - Resultados financeiros do estudo de viabilidade 

CENARIOS / 

INDICADORES 
TIR VPL (R$) 

PAYBACK 

(anos) 

a1 11,05% 
R$         

46.602.122,23 
9,00 

b1 
13,46%  R$ 

2.252.313.116,97  
8,00 

c1 9,72%  R$ 309.651.529,81  10,00 

d1 
10,66%  R$ 

1.632.104.483,22  
9,00 

 
   

CENARIOS / 

INDICADORES 
TIR VPL (R$) 

PAYBACK 

(anos) 

a2 11,05% 
R$         

46.602.122,23 
9,00 

b2 13,18% 
R$   

1.452.291.058,50 
8,00 

c2 6,66% R$       11,00 

5.3 Estudo de viabilidade 
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111.561.188,30 

d2 7,64% 
R$       

614.736.069,86 
11,00 

 

A partir dos resultados obtidos, pode perceber que esse é um investimento com taxas de 

retorno positivas, que quer dizer que o investimento é recuperado e retorna uma 

remuneração. Dentre os cenários propostos, as taxas de retorno são, em sua maioria, acima 

de 10%. O empreendimento da Ferroliga-Modelo (1) apresenta melhores resultados 

principalmente de se tratar de um sistema maior e, com isso, ter menor custo específico por 

ganho de escala. 

 

Já o comparativo entre mercado livre de energia (c e d) e mercado cativo (a e b), a 

aplicação desse projeto se torna mais rentável no ambiente de contração de energia 

regulada (ACR), uma vez que a tarifa de comparação é mais cara.  

 

 

 

Como resultado complementar desse trabalho, elencou-se de forma qualitativa os 

benefícios e retornos não mensurados financeiramente à indústria de ferroligas que optar 

pela energia solar fotovoltaica.  

 

5.4.1 Ambiental 

 

Aspectos ambientais de se utilizar a fonte solar fotovoltaica são diversos. Dentre eles, cita-

se fatores que poderiam, inclusive, ser quantificados e acrescidos à análise financeira do 

empreendimento, como o crédito de carbono. Entretanto esse trabalho se limitou a listar 

essa oportunidade. 

 

Além disso, a energia solar fotovoltaica é uma fonte limpa de emissões. Posta em 

comparação com outras fontes, pode-se notar claramente essa vantagem da ESFV. 

 

Fonte Emissão 

Termelétrica Emissão gasosa proveniente da queima de 

5.4 Benefícios de ordem não-financeira 
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combustível 

Hidrelétrica 
Emissão de gases da decomposição da 

matéria orgânica inundada 

Eólica Emissão sonora de ruído e vibração 

 

 

5.4.2 Social 

 

Avaliando-se o efeito social da implementação de usina solar fotovoltaica para indústrias 

de alto consumo elétrico, é possível notar um efeito de criação de cultura e difusão de 

conhecimento. Esse resultado pode ser notado principalmente por setores mais baixos na 

hierarquia corporativa, onde, normalmente, estão os funcionários com menor nível de 

escolaridade.  

 

Para esses poderá ser a única oportunidade de conhecer o sistema de geração de energia 

solar fotovoltaica. Outro efeito social significativo é a geração de emprego e renda, ao se 

estimular um novo setor com demanda de recursos humanos de várias áreas, desde serviços 

básicos e operacionais até mão de obra especializada. 

 

5.4.3 Comercial 

 

Analisando-se o aspecto comercial da implementação do sistema de geração de energia 

solar fotovoltaica, é possível numerar inicialmente, o efeito sobre o custo do produto final. 

Uma vez que o custo de energia elétrica é cerca de 40% do custo de produção das 

ferroligas (segundo Kruger, 2012), valendo-se de uma fonte de energia comprovadamente 

menos onerosa do que as fontes convencionais, demonstrado para a ESFV nesse trabalho, 

o efeito comercial imediato será a redução do preço do produto final das ferroligas. Isso 

favorece a competitividade frente ao mercado concorrente. 

 

Além disso, o aspecto ambiental favorece o comercial. Atualmente, com a crescente 

preocupação com aspectos climáticos, diversos países e companhias optam por ações que 

estejam alinhadas com essas políticas. Por outro lado, esses mesmos países ou empresas, 

algumas vezes, causam entraves e barreiras a produtos importados que não sejam 

sustentáveis. Isso quer dizer que em uma exportação de ferroligas do Brasil para um país 
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como o Canadá, por exemplo, o comprador poderá dar preferência à indústria que 

apresentar em sua cadeia de produção fontes renováveis de energia. Dentro desse 

diferencial competitivo, inclui-se energia limpa, água de reuso, reciclagem de material, 

entre outros. 
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A unidade produtiva padrão definida pela compilação de dados apresentou um consumo 

médio de energia de 369.618.460 kWh/ano contra 240.684.000 kWh/ano da usina real  

considerada. Esses consumos demandaram usinas de energia solar fotovoltaica de 218,71 

kWp e 142,42 kWp, respectivamente. Para atender à demanda energética das usinas 

modelo e real, as usinas simuladas de acordo com as condições técnicas e legais possíveis 

mostraram a exequibilidade dessa proposta. 

Assim, energia solar fotovoltaica é uma boa alternativa de complementação da energia 

elétrica utilizada pelas indústrias ferroligas. O comparativo de LCOE a coloca à frente de 

diversas outras fontes. Entretanto, devido a limitações principalmente de ordem legal, no 

contexto atual, sua implementação fica limitada à 5MW no ACR e até 20% do consumo 

para o ACL. 

Os resultados de análise financeira mostraram-se viáveis do ponto de vista técnico dos 

conceitos aplicados. Oferecem, portanto, base de análise para produtores de ferroligas, 

investidores e atuantes do setor de energia. 

Finalmente, os resultados também são satisfatórios do ponto de vista comercial reduzindo 

preço e agregando valor ao produto, processo produtivo e, consequentemente, ao setor 

industrial. Essa proposta, sendo aplicada, possui benefícios ambientais ao ecossistema 

inserido e favorece o desenvolvimento social local. 

 

 

 

 

 

 

  

6 6. CONCLUSÃO 
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O apêndice A apresenta o questionário enviado para as empresas que colaboraram para a 

definição da base de cálculo dos custos de projeto e montagem da usina solar fotovoltaico. 

 

“PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Esse questionário tem o objetivo de contribuir com os resultados de uma pesquisa de 

mestrado da Rede Temática em Engenharia de Materiais (REDEMAT), da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). O objetivo desse estudo é a avaliação da viabilidade e 

condições necessárias para se inserir a matriz energética solar fotovoltaica à indústria de 

ferroligas.  

Assim, sua empresa é convidada a contribuir para o avanço do setor da energia solar para 

as indústrias eletrointensivas. Além disso, esse trabalho se propõe a provocar os grandes 

consumidores de energia elétrica a atentarem para as vantagens que a energia solar 

fotovoltaica podem gerar, do ponto de vista econômico, ambiental e social, etc. 

As informações fornecidas serão compiladas de modo a simular as condições, etapas e 

valores necessários para se implementar uma usina de geração de energia solar de modo a 

suprir parcial ou totalmente uma usina-modelo de ferroliga.  

De modo a ter uma ideia de grandes projetos de energia solar e conforme a REN 687/15 da 

Aneel, no modelo de Geração Distribuída, utilizaremos a potência máxima de Usina 

Fotovoltaica para orientar as questões, de 5,0MW 

Não haverá exposição do nomes das empresas participantes nem dos responsáveis pelas 

respostas. 

*Obrigatório 

Endereço de e-mail * 

Empresa e autor das respostas 

Sua empresa é do tipo * 

( ) Fornecedora de Materiais Fotovoltaicos 

( ) Engenharia de Projetos Elétricos 

( ) Empresa de montagem de sistemas fotovoltaicos 

( ) Empresa Integradora 

( ) Empresa de solução completa (turn-key) 

8 8. APÊNDICES 

8.1 Apêndice A 
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1. Qual a geração de energia anual aproximada (em kWh) para uma usina de 

5,0MW? * 

2. Quais os procedimentos e prazos aproximados para a implementação de 

uma usina de 5,0MW? (Considera-se a entrega ao consumidor final, em um 

terreno plano, limpo, solo natural com ponto de conexão elétrica B1) * 

3. Com base na resposta anterior, qual o custo aproximado (em R$) para a 

execução desses serviços (desconsiderar custos dos materiais principais - 

painéis e inversores - próxima pergunta)? * 

4. Qual o custo aproximado (em R$) dos equipamentos principais para 

5,0MW? (Painéis, inversores, cabeamento, transformador, etc)? * 

5. Qual o custo aproximado (em R$) da estrutura de fixação em solo e 

fundação para usina de 5,0MW, considerando um terreno plano e solo 

natural? * 

6. Quais os itens de operação da Usina após a instalação e entrega e seus 

custos? (Custo de demanda contratada, manutenção preventiva, limpeza, 

segurança, etc)? * 

7. Por fim, se possível, qual o preço do kWh gerado por essa usina solar 

fotovoltaica, para 10 e 20 anos? (Ou seja, a produção de energia total / 

totalidade dos gastos Capex e Opex).” 

 

 

 

 

O cálculo de LCOE da energia solar fotovoltaica seguiu a seguinte estrutura abaixo, 

conforme as situações: 

 

a) Premissas de cálculo, considerado o maior empreendimento das situações 

simuladas: usina de 218,71 MWp para 100% de suprimento da Usina-Modelo. 

 

8.2 Apêndice B  
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DADOS DO SSFV 
 

POTÊNCIA INSTALADA (kWp) 
218710 

Produção de energia Ano 1 (kWh) 
 369.619.900  

Depreciação Anual 0,50% 

  

DADOS DO INVESTIMENTO   

Custo Específico (RS/kW)  R$         2.966,94  

Custo O&M (% capex) 1% 

Reajuste Custo O&M  (%) 6% 

Custo Demanda Contratada (R$/kW) - ACR  R$                 5,52  

Custo TUST (R$/KW) - ACL 

  

R$                 5,27  

 

 

 
 

ENERGIA ACR   

Tarifa no ACR (R$/kWh)  R$                 0,38  

Reajuste ACR 8,00% 

  

ENERGIA ACL   

Tarifa no ACL (R$/kWh)  R$                 0,22  

Reajuste ACL 6,00% 

 

b) Detalhamento da energia gerada e custos envolvidos para cálculo do LCOE da 

usina fotovoltaica no cenário de mercado cativo. 
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ANO Produção (kWh) 

Investimento Inicial + 

Custo de Demanda 

contratada 

Custo O&M (R$) 

0   R$ 784.008.106,89   

1 

                     

369.619.900  R$ 14.487.350,40 R$ 7.840.081,07 

2 

                     

367.771.801  R$ 15.646.338,43 R$ 8.310.485,93 

3 

                     

365.932.941  R$ 16.898.045,51 R$ 8.809.115,09 

4 

                     

364.103.277  R$ 18.249.889,15 R$ 9.337.661,99 

5 

                     

362.282.760  R$ 19.709.880,28 R$ 9.897.921,71 

6 

                     

360.471.347  R$ 21.286.670,70 R$ 10.491.797,02 

7 

                     

358.668.990  R$ 22.989.604,36 R$ 11.121.304,84 

8 

                     

356.875.645  R$ 24.828.772,71 R$ 11.788.583,13 

9 

                     

355.091.267  R$ 26.815.074,52 R$ 12.495.898,12 

10 

                     

353.315.810  R$ 28.960.280,48 R$ 13.245.652,00 

11 

                     

351.549.231  R$ 31.277.102,92 R$ 14.040.391,12 

12 

                     

349.791.485  R$ 33.779.271,16 R$ 14.882.814,59 

13 

                     

348.042.528  R$ 36.481.612,85 R$ 15.775.783,47 

14 

                     

346.302.315  R$ 39.400.141,88 R$ 16.722.330,47 

15 

                     

344.570.804  R$ 42.552.153,23 R$ 17.725.670,30 

16 

                     

342.847.949  R$ 45.956.325,49 R$ 18.789.210,52 

17 

                     

341.133.710  R$ 49.632.831,52 R$ 19.916.563,15 

18 

                     

339.428.041  R$ 53.603.458,05 R$ 21.111.556,94 

19 

                     

337.730.901  R$ 57.891.734,69 R$ 22.378.250,36 

20 

                     

336.042.246  R$ 62.523.073,47 R$ 23.720.945,38 

21 

                     

334.362.035  R$ 67.524.919,34 R$ 25.144.202,10 

22 

                     

332.690.225  R$ 72.926.912,89 R$ 26.652.854,23 
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c) Detalhamento da energia gerada e custos envolvidos para cálculo do LCOE da 

usina fotovoltaica no cenário de mercado livre. 

 

ANO Produção (kWh) 

Investimento Inicial + Tarifa 

do uso do sistema de 

Transmissão (TUST)  

Custo O&M (R$) 

0    R$              784.008.106,89    

1 

                     

369.619.900  R$ 13.836.469,44 R$ 7.840.081,07 

2 

                     

367.771.801  R$ 14.943.387,00 R$ 8.310.485,93 

3 

                     

365.932.941  R$ 16.138.857,95 R$ 8.809.115,09 

4 

                     

364.103.277  R$ 17.429.966,59 R$ 9.337.661,99 

5 

                     

362.282.760  R$ 18.824.363,92 R$ 9.897.921,71 

6 

                     

360.471.347  R$ 20.330.313,03 R$ 10.491.797,02 

7 

                     

358.668.990  R$ 21.956.738,07 R$ 11.121.304,84 

8 

                     

356.875.645  R$ 23.713.277,12 R$ 11.788.583,13 

9 

                     

355.091.267  R$ 25.610.339,29 R$ 12.495.898,12 

10 

                     

353.315.810  R$ 27.659.166,43 R$ 13.245.652,00 

11 

                     

351.549.231  R$ 29.871.899,75 R$ 14.040.391,12 

12 

                     

349.791.485  R$ 32.261.651,73 R$ 14.882.814,59 

13 

                     

348.042.528  R$ 34.842.583,87 R$ 15.775.783,47 

14                      R$ 37.629.990,58 R$ 16.722.330,47 

23 

                     

331.026.774  R$ 78.761.065,92 R$ 28.252.025,48 

24 

                     

329.371.640  R$ 85.061.951,19 R$ 29.947.147,01 

25 

                     

327.724.782  R$ 91.866.907,29 R$ 31.743.975,83 

Total 

                  

8.706.748.405  R$ 1.843.119.475,30 R$ 430.142.221,85 
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346.302.315  

15 

                     

344.570.804  R$ 40.640.389,82 R$ 17.725.670,30 

16 

                     

342.847.949  R$ 43.891.621,01 R$ 18.789.210,52 

17 

                     

341.133.710  R$ 47.402.950,69 R$ 19.916.563,15 

18 

                     

339.428.041  R$ 51.195.186,74 R$ 21.111.556,94 

19 

                     

337.730.901  R$ 55.290.801,68 R$ 22.378.250,36 

20 

                     

336.042.246  R$ 59.714.065,82 R$ 23.720.945,38 

21 

                     

334.362.035  R$ 64.491.191,08 R$ 25.144.202,10 

22 

                     

332.690.225  R$ 69.650.486,37 R$ 26.652.854,23 

23 

                     

331.026.774  R$ 75.222.525,28 R$ 28.252.025,48 

24 

                     

329.371.640  R$ 81.240.327,30 R$ 29.947.147,01 

25 

                     

327.724.782  R$ 87.739.553,48 R$ 31.743.975,83 

Total 

                  

8.706.748.405   R$          1.795.536.210,93  R$ 430.142.221,85 

 

d) Detalhamento evolução das tarifas simuladas para o Ambiente de Contratação 

Cativo (ACR) e Livre (ACL). 

 

ANO 

Reajuste 

tarifário 

ACR (%) 

Valor 

Tarifa 

ACR  

(R$/kWh) 

Preço Energia 

ACR (R$) 

Reajuste 

tarifário 

ACL (%) 

Valor 

Tarifa ACL  

(R$/kWh) 

Preço Energia 

ACL (R$) 

0 - 
  

- 
  

1 
 R$ 0,38 R$ 

140.610.802,36 

 R$ 0,22 R$ 

80.163.163,91 

2 
8% R$ 0,41 R$ 

151.100.368,21 

6% R$ 0,23 R$ 

84.548.088,98 

3 
8% R$ 0,44 R$ 

162.372.455,68 

6% R$ 0,24 R$ 

89.172.869,45 

4 
8% R$ 0,48 R$ 

174.485.440,88 

6% R$ 0,26 R$ 

94.050.625,40 

5 
8% R$ 0,52 R$ 

187.502.054,77 

6% R$ 0,27 R$ 

99.195.194,61 
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6 
8% R$ 0,56 R$ 

201.489.708,05 

6% R$ 0,29 R$ 

104.621.171,76 

7 
8% R$ 0,60 R$ 

216.520.840,27 

6% R$ 0,31 R$ 

110.343.949,85 

8 
8% R$ 0,65 R$ 

232.673.294,96 

6% R$ 0,33 R$ 

116.379.763,91 

9 
8% R$ 0,70 R$ 

250.030.722,76 

6% R$ 0,35 R$ 

122.745.737,00 

10 
8% R$ 0,76 R$ 

268.683.014,68 

6% R$ 0,37 R$ 

129.459.928,81 

11 
8% R$ 0,82 R$ 

288.726.767,57 

6% R$ 0,39 R$ 

136.541.386,92 

12 
8% R$ 0,89 R$ 

310.265.784,43 

6% R$ 0,41 R$ 

144.010.200,78 

13 
8% R$ 0,96 R$ 

333.411.611,95 

6% R$ 0,44 R$ 

151.887.558,76 

14 
8% R$ 1,03 R$ 

358.284.118,20 

6% R$ 0,46 R$ 

160.195.808,23 

15 
8% R$ 1,12 R$ 

385.012.113,42 

6% R$ 0,49 R$ 

168.958.518,94 

16 
8% R$ 1,21 R$ 

413.734.017,08 

6% R$ 0,52 R$ 

178.200.549,92 

17 
8% R$ 1,30 R$ 

444.598.574,76 

6% R$ 0,55 R$ 

187.948.120,00 

18 
8% R$ 1,41 R$ 

477.765.628,44 

6% R$ 0,58 R$ 

198.228.882,17 

19 
8% R$ 1,52 R$ 

513.406.944,32 

6% R$ 0,62 R$ 

209.072.002,02 

20 
8% R$ 1,64 R$ 

551.707.102,36 

6% R$ 0,66 R$ 

220.508.240,53 

21 
8% R$ 1,77 R$ 

592.864.452,20 

6% R$ 0,70 R$ 

232.570.041,29 

22 
8% R$ 1,91 R$ 

637.092.140,33 

6% R$ 0,74 R$ 

245.291.622,55 

23 
8% R$ 2,07 R$ 

684.619.214,00 

6% R$ 0,78 R$ 

258.709.074,30 

24 
8% R$ 2,23 R$ 

735.691.807,37 

6% R$ 0,83 R$ 

272.860.460,67 

25 
8% R$ 2,41 R$ 

790.574.416,20 

6% R$ 0,88 R$ 

287.785.927,87 

Total 
  R$ 

9.503.223.395,26 

  R$ 

4.083.448.888,64 

 


