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Princípio.

O foco de nosso trabalho é praticamente zerar a fatura de energia elétrica de
nossos clientes aplicando as práticas de eficiência energética e em seguida
implantando a geração própria de energia elétrica.

Eficiência energética.

Consiste  na  redução  eficiente  do  consumo  de  energia  elétrica  através  de
medidas de substituição ou de retrofit em iluminação, motores, aquecimentos,
refrigeração,  congelamento,  fornos,  bombas,  máquinas,  equipamentos,
instalações elétricas, transmissão e transformação de energia por controle e
medição.

Geração própria de energia elétrica.

Consiste na instalação de usina de geração própria de energia elétrica que
podem ser por placas fotovoltaicas, mini eólicas, biomassa, outras renováveis.

Mini e micro geração distribuída.

Instituída pela resolução 482/12 da Aneel.

Tem a finalidade de incentivar a geração própria de energia elétrica através de
fontes renováveis.

Tem isenção tributária federal no PIS e COFINS e em quase todos os estados
brasileiros no ICMS.

A empresa ou a pessoa física podem gerar a sua própria energia,  na mini
geração, desde que renovável, até 5 MW de potência instalada, com exceção
da hidro elétrica que tem como limite 3 MW de potência instalada.

Já na micro geração própria o limite é de 75 MW de potência instalada.

Pode-se gerar a energia para um só CNPJ ou vários através de constituição de
cooperativas, consórcios e outras formas.



Teremos um medidor de fornecimento de energia de geração própria à rede da
distribuidora  e  outro  registrando  o  consumo  de  energia  fornecida  pela
distribuidora local, gerando um conta corrente em kws.

O fornecimento, pela geração própria de energia, quando for menor do que o
consumo,  paga-se  somente  a  diferença  de  kws  consumidos  a  mais  à
distribuidora de energia elétrica.

Quando a geração de energia for maior do que o consumo, o saldo positivo de
kws, ficará registrado como crédito de energia a ser utilizado nos próximos 60
meses.

Desta última forma, o saldo sendo positivo, poderá ser utilizado para períodos
onde  o  consumo  for  maior  ou  quando  o  sistema  de  geração  implantado
produza menos energia, como nos dias nublados ou de insolação mais curta,
na geração foto voltaica ou nos dias de calmaria nos ventos, na geração mini
eólica.

Ordem  de  ações  de  eficiência  energética  e  de  geração  própria  de
energia elétrica.

Primeiro se instala os controles, Web/energy e medidores de consumo.

O controle será realizado pela internet, gerando todos os dados da demanda,
do consumo, do fator de potência e através destes, a estimativa de capacitores
para correção do fator de potência e da energia reativa excedente (UFER).

Assim que obtenhamos todas estas informações é que elaboramos o projeto
executivo e a implantação das medidas de eficiência energética.

Após tomadas todas as medidas de eficiência energética é que elaboramos o
projeto de execução da geração da energia elétrica.

O pagamento à distribuidora de energia elétrica local pelo uso do fio, frete/fio
ou a TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) será paga pela demanda
contratada.

O valor contratado pela demanda, na baixa tensão é fixa, 30 kws/mês para
monofásica, 50 kws/mês para bifásica e 100 kws/mês para a trifásica.

Na alta tensão o valor a ser pago a distribuidora, de energia elétrica, será o
dos kws que serão demandados pelos fios da distribuição de energia.

Este último será contratado junto à distribuidora em um número de kws fixos
por  mês,  que serão objeto  desta demanda mensal  e  quando a mesma for
ultrapassada,  dependendo  de  quanto,  a  distribuidora  aplicará,  conforme  o
contrato de demanda, uma multa de ultrapassagem de demanda e ainda o
excedente da demanda a um preço majorado.



Consultoria e assessoria financeira para os investimentos em eficiência
energética e na geração própria de energia elétrica pela resolução nº
482/12 - micro e mini geração distribuida.

Caso seja necessário, apresentaremos os projetos de eficiência energética e
geração de energia elétrica às instituições financeiras que possuem apetite e
linhas  especiais  para  a  eficiência  energética  e  geração  própria  de  energia
elétrica.

Os  nossos  honorários  mensais  somados  as  PMTs  do  financiamento  dos
investimentos na implantação da geração de energia elétrica, caso o mesmo
seja necessário, não superarão os valores das faturas de energia elétrica do
mês imediatamente anterior à assinatura do nosso contrato.

Faturas de energia elétrica - recuperação e redução.

01 - Recuperação e redução dos tributos: PIS e COFINS e ICMS.

       Estas  recuperações  nos  últimos  60  meses  e  as  reduções  nas  faturas
futuras, serão realizadas de acordo com a legislação vigente à época e das
decisões dos tribunais superiores até aquele momento.

       Hoje, no PIS e COFINS estamos realizando as recuperações nos últimos
60 meses e reduzindo nas faturas futuras, o PIS e COFINS sobre o ICMS e
sobre a fatura inteira de energia elétrica,

       No ICMS estamos realizando, a recuperação e redução do ICMS incidente
sobre  o  frete/fio  (TUST  e  TUSD)  e  do  ICMS  incidente  sobre  a  demanda
contratada x a energia consumida.

       PIS,  COFINS  e  ICMS  incidentes  sobre  os  valores  recuperados  e  os
reduzidos nas faturas de energia elétrica dos erros cometidos pela distribuidora
no fornecimento de energia.

02 - Recuperação e redução dos erros cometidos pela Aneel  no cálculo do
frete/fio (TUST e TUSD). A Aneel é que realiza os cálculos dos valores desta
cobrança para as distribuidoras de energia elétrica e as publica.

       Estas publicações são acompanhadas pelas distribuidoras e aplicam nas
faturas de energia elétrica.

       A Aneel tem cometido erros de valores importantes para o consumidor de
energia elétrica,

03 - Erros cometidos pelas distribuidoras no fornecimento da energia elétrica:
de quantidade, de qualidade, de cálculos e de legalidade.


