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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

 Este material é destinado aos “Usuários” do aplicativo “SiCE WEB”, que tem 

por finalidade, baseado nos históricos de energia de uma instalação, gerar análises 

gráficas e numéricas dos respectivos consumos e demandas, bem como, quando 

possível, sugerir demandas à serem contratadas. 
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1- VISÃO GERAL 

O simulador de Contratos de Energia pode ser acessado através do endereço: 

http://proben.ufpel.edu.br/. Aparecerá a seguinte tela, ilustrada na figura 1, onde o 

usuário fará a autenticação para acesso as funcionalidades do sistema através do 

preenchimento dos campos de usuário e senha, respectivamente. 

 

Figura 1 – Tela inicial do SiCE WEB. 

 

Após a autenticação aparecerá a tela representada pela figura 2, exibindo os 

menus do sistema a esquerda, as notícias, alterações e atualizações referentes ao 

software ao centro, e na parte direita da tela temos o indicador do usuário que está 

logado ao sistema bem como a opção de sair do mesmo. 

http://proben.ufpel.edu.br/
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Figura 2 – Página do Sistema SiCE após a Autenticação de Usuário. 

2- CADASTROS 

Ao clicar no menu “Cadastro” aparecem as opções “Instalações” e “Tarifas 

Personalizadas”, exibidas na figura 3. 

 

Figura 3 – Menu “Cadastros". 
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2.1- Instalações 

Ao clicar na opção “Instalações”  

(https://www.youtube.com/watch?v=Nj0WOl99Cnc&t=6s) visualizam-se as 

instalações cadastradas, conforme figura 4. É possível exibir, editar e excluir as 

instalações e suas informações. Através do botão “Nova” tem-se a possibilidade de 

cadastrar novas instalações preenchendo TODOS os dados da instalação a ser 

cadastrada. 

 

 

Figura 4 – Exibição das instalações cadastradas no sistema. 
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Figura 5 – Tela de cadastro de novas instalações. 

É preciso ter cuidado para o preenchimento do cadastro de novas instalações, 

pois é de extrema importância que os dados estejam corretos já que alguns campos 

como modalidade tarifária, subgrupo e concessionária de energia influenciam 

diretamente na simulação de contratos de energia elétrica. Para facilitar o 

entendimento descrevemos alguns conceitos: 

 Concessionária: é a empresa responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica na região da instalação. 

 Subgrupo: Referente ao enquadramento atual da modalidade tarifária dentro 

dos padrões de cobrança da concessionária de energia (AS, A2, A3, A4,...). 

Para o SiCE podemos escolher entre A4 e AS. 

 

 

 

A4 - escolha esta opção se a rede de distribuição de energia da 

concessionária for aérea. 

AS - escolha esta opção se a rede de distribuição de energia da 

concessionária for subterrânea. 
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Obs: se sua instalação for de Baixa Tensão identifique se a rede de 

distribuição da concessionária, na sua região, é aérea ou subterrânea, e 

escolha entre o subgrupo A4 ou AS. 

 Modalidade Tarifária: neste campo preenche-se com a modalidade que está 

contratada atualmente, seja ela alta tensão azul, alta tensão verde ou baixa 

tensão. 

Segue abaixo exemplo de como retirar as informações mencionadas acima de 

uma fatura de energia elétrica: 

 

Figura 6 - Dados necessários para o cadastro de uma nova instalação. Alta Tensão - Verde. 

 

2.2- Tarifas Personalizadas 

Ao clicarmos na opção “Tarifas Personalizadas”, no menu “Cadastros”, surgirá a 

relação de tarifas personalizadas já cadastradas pelo usuário. Se ele ainda não tiver 

cadastrado nenhuma tarifa personalizada poderá fazê-lo aqui, clicando no botão 
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"Nova", conforme indicado na figura 7. Esse recurso é necessário apenas se a 

instalação do usuário não é alimentada através da CEB ou CEEE. Nesse caso ele 

deverá, no cadastro da instalação correspondente à tarifa personalizada 

subsequente, ter escolhido a opção "Outras" na caixa da concessionária, como 

demonstrado na figura 8.  

 

 

Figura 7 – Cadastro de Tarifas Personalizadas. 
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Figura 8 - Opção "Outras" na caixa da Concessionária, para posterior Tarifa Personalizada. 

 

 

Ao clicar em "Nova", para fazer o cadastro de uma tarifa, ele deverá nomear a 

tarifa que será incluída para escolhê-la posteriormente durante o processo de 

simulação e preencher os dados para o tipo de tarifa (Alta Tensão - Verde, Alta 

Tensão – Azul ou Baixa Tensão) correspondente à instalação adicionada 

anteriormente, conforme figura 9. O usuário poderá optar em preencher esses dados 

apenas na bandeira disponível no mês, se assim desejar, ou preencher esses dados 

nos diferentes tipos de bandeiras para posterior comparação entre elas na 

simulação. Os resultados serão dados apenas para a(s) bandeira(s) cujos dados 

forem preenchidos. 
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Figura 9 – Inserção dos valores e dados de Tarifas Personalizadas. 

Abaixo segue exemplo de como retirar, de uma fatura de energia elétrica, os dados 

necessários para preenchimento de uma tarifa personalizada. 

 

Figura 10 - Possíveis dados necessários para preenchimento de uma Tarifa Personalizada. 
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A tabela 1 demonstra a equivalência entre os dados encontrados nas faturas 

de energia elétrica e os dados a serem inseridos no preenchimento da Tarifa 

Personalizada. 

Dados a Serem Preenchidos 

na Criação da Tarifa 

Personalizada 

Dados Encontrados nas Faturas de Energia Elétrica 

Instalação Escolher nome de acordo com a preferência 

Modalidade tarifária Ligação 

Bandeira Escolher se deseja observar os dados apenas em 

relação à bandeira do mês ou se deseja uma 

comparação entre as diferentes bandeiras 

Demanda na ponta Contrato KW Ponta KW 

Demanda fora de ponta Contrato KW FPonta KW 

Demanda reativa DREX UFER 

Ultrapassagem na ponta Ult. Demanda Ponta KW 

Ultrapassagem fora de ponta Ult. Demanda FPonta KW 

Consumo na ponta Consumo Ponta (Seca ou Úmida) KWh 

Consumo fora de ponta Consumo F Ponta (Seca ou Úmida) KWh 

Consumo reativo excedente EREX Ponta + EREX F. Ponta UFER 

Consumo Intermediário*  KWh 

Imposto* ICMS + PIS + COFINS R$ 

Tabela 1 - Equivalência entre os dados a serem preenchidos na criação de uma Tarifa Personalizada 
e os dados encontrados nas faturas de energia elétrica. 

*Posto tarifário já incluso na norma REN414/2010 ANEEL, mas ainda não 

implementado. 

*Verifique se a tarifa de energia de sua concessionária já possui os impostos 

inclusos. Caso sim, coloque o valor 0 no software. Caso não coloque o valor 

referente ao percentual dos impostos (PIS, COFINS e ICMS). Exemplo: Caso a 
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soma de PIS, COFINS e ICMS seja equivalente a 35% do valor de sua tarifa, insira o 

valor 35 no campo referente a impostos, no software. 

3- SIMULAÇÕES 

Ao clicarmos na opção “Simulações”, no menu principal, surgirão duas novas 

funções do sistema, a “Aquisição de Dados” e a “Análise de Custos”, de acordo com 

a figura 11. 

 

Figura 11 – Exibição das opções disponíveis no menu “Simulações”. 

 

3.1- Aquisição de Dados 

Ao clicarmos em “Aquisição de Dados” aparece a opção para selecionarmos a 

instalação desejada. Ao selecionarmos a instalação desejada surgem duas abas 

com os seguintes recursos:  

 Contas: É onde se tem acesso aos registros mensais da instalação 

cadastrada, que podem ser exibidos, editados e excluídos através dos 

botões. A caixa de texto “Pesquisar” tem como finalidade facilitar a busca 

da instalação desejada através da busca textual. 
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Figura 12 – Menu “Aquisição de Dados”, onde se encontram as contas de determinada Instalação. 

 

 

  Também se pode, através do botão “Nova”, destacado na figura 12, criar 

manualmente um novo registro mensal de uma fatura da instalação, preenchendo os 

campos de consumo, demanda, instalação, data de leitura, etc. Para essa ação é 

necessário que o usuário tenha em mão a tarifa de energia da instalação. Para 

salvar o registro clica-se no botão “Salvar”, ou, se deseja cancelar a criação do novo 

registro, clica-se no botão “Voltar”. 
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Figura 13 – Exibição do cadastro manual de tarifa. 

 

 

Para a realização do cadastro manual de uma fatura (figura 13) é preciso 

identificar, nas faturas mensais de energia, o que é cada uma das variáveis a serem 

cadastradas. Na figura 14 tem-se um exemplo de fatura com modalidade tarifária 

Alta Tensão – Azul, da concessionária de energia CEB, onde todas as informações 

necessárias para o cadastramento de uma fatura estão destacadas e vinculadas às 

informações encontradas nas faturas mensais de energia elétrica. 
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Figura 14 – Fatura de uma instalação Alta Tensão – Azul. 

 

Para as instalações com modalidade tarifária Alta Tensão - Verde há uma 

variação nos dados presentes nas faturas de energia em função da forma de 

cobrança das demandas e consumos dessa modalidade. Na figura 15 temos um 

exemplo de fatura de energia elétrica de uma instalação Alta Tensão - Verde, 

também da concessionária de energia CEB, destacando as informações importantes 

para o cadastro manual de contas. 
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Figura 15 – Fatura de uma instalação Alta Tensão – Verde. 

A tabela 2 demonstra a equivalência entre os dados encontrados nas faturas 

de energia elétrica e os dados a serem inseridos no Software SiCE WEB. 

Dados a serem cadastrados no 

SiCE WEB 

Dados Encontrados nas Faturas de Energia 

Elétrica 

Instalação Escolher instalação já cadastrada no software 

Data de leitura Leitura Atual 

Consumo ativo na ponta Consumo Ponta  KWh 

Consumo ativo fora de ponta Consumo F Ponta  KWh 

Consumo reativo excedente na 

ponta 

EREX Ponta  UFER 

Consumo reativo excedente fora de 

ponta 

EREX F Ponta  UFER 

Demanda lida na ponta KW Registrada Ponta KW 

Demanda lida fora de ponta KW Registrada F. Ponta KW 

Demanda faturada ponta Demanda Ponta KW 

Demanda faturada fora de ponta Demanda Fora Ponta KW 
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Demanda reativa excedente na 

ponta 

DREX Ponta  UFDR 

Demanda reativa excedente fora de 

ponta 

DREX F. Ponta UFDR 

Demanda de ultrapassagem na 

ponta 

Ultrapassagem Demanda Ponta KW 

Demanda de ultrapassagem fora de 

ponta 

Ultrapassagem Demanda F. Ponta KW 

Tabela 2 – Equivalência entre os dados a serem cadastrados e os dados encontrados nas faturas de 

energia elétrica. 

 Importar: Esta função permite a inclusão (de forma automática), no banco 

de dados, dos históricos de energia de determinada instalação, fornecidos 

em arquivo (no formato TXT) pela Concessionária de Energia. Você ainda 

pode fazer o download de um padrão de importação disponibilizado pelo 

próprio SiCE, preenchendo a planilha baixada com os dados encontrados 

em sua fatura, podendo importar o arquivo para dentro do software 

posteriormente. 

 

Figura 16 – Importar os dados automaticamente através de arquivos TXT. 
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Para importar um arquivo TXT específico da concessionária basta selecionar a 

instalação cadastrada a qual se deseja vincular os dados e então clicar no botão 

“Procurar”, para buscar em seu computador o arquivo com os dados. Para concluir o 

processo clica-se no botão “Importar”, conforme exibido na figura 16 acima. 

Esses arquivos TXT possuem formatos específicos e não se deve fazer 

alterações em seu layout, a fim de evitar problemas na importação.  

 

Figura 17 – Opção do Padrão SiCE, importando os dados através do download de planilhas 

para preenchimento dos dados correspondentes à sua instalação. 

 

Caso opte por utilizar a opção Padrão SiCE em “Padrão de Importação”, como 

demonstrado na figura 17 acima, você deverá selecionar a modalidade tarifária 

correspondente à instalação a qual preencherá os dados na planilha baixada. Em 

seguida, com os dados da planilha já preenchidos, você deve salvá-la em um 

formato específico (CSV MS-DOS). Para isso, com a planilha aberta e já preenchida 

no Excel, clique na opção “Arquivo”, no menu superior esquerdo, e na sequência 

selecione a opção “Salvar como”. Na janela aberta, em “Tipo:”, selecione o formato 
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mencionado (CSV MS-DOS). Isso pode ser mais bem visualizado na figura 18 

abaixo. 

 

Figura 18 – Formato específico, o qual a planilha preenchida deve ser salva, para posterior 

importação para dentro do software. 

Com a planilha já salva em seu computador ou dispositivo, clique no botão 

“Procurar”, para buscar em seu computador o arquivo com os dados da planilha. 

Para concluir o processo clica-se no botão “Importar”. 

3.2- Análise de Custos  

A opção análise de custos possibilita estimar as demandas contratadas (na 

ponta e fora da ponta) e analisar os custos em períodos que vão desde 2 à até 12 

meses  do ano desejado desta contratação, tanto na modalidade tarifária 

contratada atualmente, quanto nas demais modalidades tarifárias disponíveis para 

estabelecimentos comerciais e industriais. Ao selecionar a instalação várias 

informações da mesma são mostradas na tela. Para simular uma contratação de 

demandas, baseado nas informações da instalação que constam no banco de 

dados, basta selecionar a mesma a ser avaliada e clicar no botão “Estimar Custos”. 

Essa opção pode ser mais bem visualizada na figura 19 a seguir. 
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Figura 19 – Tela inicial da opção “Análise de Custos”. 

É possível também, através do botão “Modificar as demandas estimadas”, 

destacado na figura 20, alterar as demandas com as quais se quer fazer a 

simulação de custos. Essa função tem como objetivo possibilitar a realização de 

testes com vários valores de demanda, permitindo ao usuário avaliar o melhor valor 

a ser contratado bem como o melhor enquadramento de modalidade tarifária para a 

instalação simulada.  

 

 

Figura 20 – Possibilidade de escolher as demandas a simular. 



19 
 

                                                                                                                  

 

O sistema também estima demandas ótimas para a instalação (destacado na 

figura 21), baseado nos valores de demandas lidos e registrados no sistema. Essas 

demandas ótimas são os valores de demandas que terão o menor custo de 

contratação. É importante salientar que esses valores são apenas um parâmetro 

sugestivo e que os valores a serem contratados pelo usuário são de sua inteira 

responsabilidade e devem ser avaliados de acordo com as condições da instalação 

em questão. 

 

Figura 21 – Demanda ótima sugerida para o estabelecimento escolhido. 

 

Quando o estabelecimento selecionado tiver a modalidade tarifária de baixa 

tensão é fundamental preencher a proporção de horas (%) de consumo na ponta* 

sobre o total de horas analisadas, como forma de estimar os custos nas outras 

modalidades tarifárias. Essa utilidade é indicada na figura 22 a seguir. 

*Como conseguir a proporção de horas (%) de consumo na ponta? – você 

pode solicitar a concessionária uma memória de massa (se disponível) ou fazer uma 

tabela com valores medidos às 18h e às 21h, durante um período de 30 dias 

(típicos, sem férias ou períodos de pouca utilização da instalação). Consulte 

bibliografia para definir esse valor a partir de edificações com consumos 

semelhantes. 
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Figura 22 – Proporção na ponta. 

Para cada instalação é necessário o preenchimento de diferentes campos das 

demandas estimadas, para que assim seja realizada uma simulação coerente com 

os dados de cada instalação. Abaixo se tem os dados necessários para simulação 

em cada modalidade tarifária: 

 Alta Tensão - Azul: neste caso, quando se deseja testar outros valores de 

demanda para o estabelecimento em avaliação, para uma simulação correta, 

necessita-se modificar o preenchimento dos campos de demanda estimada 

na ponta e fora da ponta. Caso esses dados não sejam alterados, serão 

utilizados, para simulação, os dados de demandas ótimas estimados pelo 

software. 

 Alta Tensão - Verde: para a simulação de uma instalação com modalidade 

tarifária Alta Tensão – Verde, caso se deseje testar outros valores de 

demanda para o estabelecimento em avaliação, também é necessário o 

preenchimento dos campos da tabela de demanda estimada na ponta e fora 

da ponta. Atente-se para o fato de que ao selecionar um estabelecimento de 

Alta Tensão - Verde o campo de demanda estimada na ponta fica igual à 

zero, pois nessa modalidade não há a cobrança de demanda na ponta. 

Porém, para que essa instalação possa ser avaliada para as demais 
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modalidades tarifárias é necessário o preenchimento do campo de demanda 

na ponta com um determinado valor. 

 Baixa Tensão: neste caso, para se testar outros valores de demanda para a 

instalação em avaliação, além do preenchimento da tabela de demandas 

estimadas na ponta e fora da ponta, é preciso também, como mencionado 

anteriormente, fazer o preenchimento do campo denominado “Proporção 

Mensal na Ponta”, que determinará o percentual de consumo que será 

avaliado como consumo na ponta, para assim ser feita a simulação para as 

demais modalidades tarifárias. 

Ao realizar a simulação surge a seguinte tela exibida na figura 23 abaixo. Nela, 

observam-se os dados de custos da contratação simulada com os valores para 

todas as modalidades tarifárias bem como para todas as bandeiras de cobrança de 

energia. 

 

Figura 23 – Exemplo dos resultados de uma simulação com o Sistema SiCE WEB. 

 

Para cada simulação da análise de custos é gerado um relatório com os dados 

estimados. Esse relatório fica salvo também na opção “Histórico de Análises” 

(descrita adiante neste mesmo manual), podendo ser acessado posteriormente. 
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Para salvar o relatório basta, após a simulação, clicar no botão “Salvar PDF”, que o 

sistema gerará um arquivo no formato PDF com os dados da respectiva simulação. 

Isso também poderá ser feito posteriormente acessando o “Histórico de Análises”. 

4- RELATÓRIOS 

No Menu “Relatórios” temos três recursos disponíveis: “Gráficos por Período”, 

“Gráficos Concorrentes” e o “Histórico de Análises”. 

 

Figura 24 – Opções do Menu “Relatórios”. 

 

4.1- Gráficos por período 

Nesta opção o usuário pode gerar gráficos de consumo e demanda para o 

período desejado. Esses gráficos são criados através dos dados de faturas da 

respectiva instalação contidos no banco de dados do software. 
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Figura 25 – Tela exibida ao clicar em “Gráficos por Período”. 

Observando a figura 25, para gerar o gráfico desejado, primeiramente 

seleciona-se a instalação e o período para o qual se deseja gerar o gráfico e então, 

basta clicar no botão “Gerar gráficos” que aparecerá a seguinte tela ilustrada pela 

figura 26: 

 

Figura 26 - Simulação gráfica. 
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Nessa tela, basta selecionar o tipo de gráfico que deseja que o mesmo 

aparecerá automaticamente na tela. Tem-se, no botão “Salvar Gráficos”, a opção de 

salvar o gráfico gerado em um arquivo no formato PDF. 

4.2- Gráficos Concorrentes 

Neste recurso o usuário tem a dimensão para analisar as curvas de demanda e 

de consumo dos dois últimos anos de determinada instalação sobrepostas, como 

forma de facilitar a avaliação de crescimentos e reduções de um ano para o outro. 

Para utilizar esse recurso, primeiramente se seleciona a instalação à qual se quer 

criar o gráfico e então clique em “Gerar gráficos”, conforme indica a figura 27. 

 

Figura 27 – Tela exibida ao clicar na opção “Gráficos Concorrentes”. 

Após, selecione os tipos de gráficos que deseja sobrepor que então os 

mesmos serão gerados automaticamente e aparecerão na tela. Tem-se aqui 

também a opção de salvar os gráficos gerados em arquivos no formato PDF, através 

do botão “Salvar Gráficos”. Importante salientar que, para utilizar esse recurso, é 

preciso ter no banco de dados informações de pelo menos 24 meses da instalação à 

qual se deseja gerar os gráficos concorrentes. 
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Figura 28 – Exemplo do resultado de uma simulação gráfica utilizando a opção de “Gráficos 
Concorrentes”. 

4.3- Histórico de Análises 

Nesta opção ficam registradas todas as simulações da “Análise de Custos” 

feitas pelo usuário, como forma de manter a transparência nas simulações 

realizadas no sistema. O usuário pode, através de botões, exibir e salvar as 

informações das simulações realizadas em arquivos no formato PDF, conforme é 

mostrado abaixo na figura 29. 
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Figura 29 – Recursos do “Histórico de Análises”, no menu “Relatórios”. 

5- SUPORTE 

Nesta opção o usuário tem a possibilidade de enviar questionamentos à equipe 

de suporte do software, abrindo um chamado que será enviado ao setor 

responsável. Para isso, basta clicar em "Chamados Abertos” e depois em “Novo”, 

conforme é indicado na figura 30. 

 

Figura 30 – Opção “Chamados Abertos”, no menu “Suporte”. 

 

Os chamados já atendidos, identificados como “Chamados Fechados” no software, 

também podem ser acessados pelo mesmo menu de “Suporte” e, além disso, ainda 

no menu, podem ser acessadas as “FAQs” (dúvidas frequentes de outros usuários 

do sistema que são respondidas pela equipe do SiCE e são disponibilizadas a todos 

os usuários). Os dois recursos mencionados são mais bem visualizados nas figuras 

31 e 32, abaixo. 
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Figura 31 - Opção "Chamados Fechados", no menu "Suporte". 

 

.  

Figura 32 – Opção de acesso às “FAQs”, no Menu “Suporte”. 

 

 



 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material foi feito com o propósito de ajudar os usuários do software “SiCE 
WEB”. Para dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail: 
sice.proben@ufpel.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


