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1 – Introdução e Justificativa. 

O Município de Campo Novo do Parecis/MT, em 02/08/2022, 

autorizou a proponente a realizar estudos de implantação e Operação do 

Aterro Sanitário municipal/regional. 

No presente caderno técnico apresenta-se medida alternativa à 

eficientização energética. 

O PLANARES (Plano Nacional de Resíduos Sólidos) aprovado 

recentemente em 13/04/2022 pelo Decreto Federal nº 11.043 referiu que a 

Lei Federal nº 12.305/10, trouxe como alguns dos objetivos, a adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias apropriadas de forma de 

minimizar impactos ambientais inerentes à gestão e disposição dos resíduos 

(art. 7º, IV), prevendo, inclusive, a recuperação e o aproveitamento 

energético como alternativas para tal finalidade (art. 7º, XIV). 

A recuperação energética é a conversão de resíduos sólidos em 

combustível, energia térmica ou eletricidade, por meio de processos, tais 

como digestão anaeróbia, recuperação de gás de aterro sanitário, 

incineração e coprocessamento. Também foi incluída como uma das 

possibilidades para a destinação final ambientalmente adequada (art. 9º, § 

1º), sendo uma alternativa para melhor aproveitamento dos materiais que 

não apresentam viabilidade técnica ou econômica para reciclagem, e que 

atualmente são considerados rejeitos e seguem para unidades de disposição 

final (Aterros Sanitários). Importante ressaltar que é requisito para os 

projetos de recuperação energética a comprovação de sua viabilidade 

técnica e ambiental e a implantação de programa de monitoramento de 

emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 

Para atendimento do disposto no Decreto regulamentador da 

PNRS, em abril de 2019, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o 

Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério do Desenvolvimento 
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Regional (MDR), publicaram a Portaria Interministerial nº 274, que 

disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 

e estabelece as bases e diretrizes operacionais para o aproveitamento 

energético de tais materiais. 

Em 2020, o MMA e MME desenvolveram solução que permitiu 

a inclusão da recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, como 

uma fonte específica, nos leilões de compra de energia elétrica proveniente 

de novos empreendimentos de geração, a partir de 2021. Referidas medidas 

estão previstas na Portaria MME nº 435/2020 e as diretrizes para os leilões 

foram divulgadas por meio da Portaria MME nº 480/2021. Os leilões 

buscam a contratação de energia a partir da recuperação energética de 

RSU, tendo por objetivo suprir o crescimento do mercado das distribuidoras 

a partir de 2026 e com previsão de suprimento variando entre 15 e 25 anos. 

A adoção de sistemas de valorização de RSU possibilita o uso 

do resíduo para obtenção de energia, dispondo somente o rejeito nos aterros 

sanitários, após esgotadas as possibilidades de sua valorização. A captação 

e queima do biogás gerado nos aterros sanitários deve ser fortalecida, pois 

reduz significativamente as emissões de GEE, podendo adicionalmente 

gerar energia. 

Segundo a Frente Brasil de Recuperação Energética de 

Resíduos (Fbrer), prevê-se que o setor de resíduos irá requerer cerca de R$ 

15 bilhões de investimentos a partir da implantação de diferentes 

tecnologias nos próximos dez anos para fomentar a recuperação energética, 

além da realização de aprimoramentos na parte operacional dos aterros 

sanitários, tendo em vista que o tempo de vida útil de um aterro é em torno 

de 25 anos (LISBOA, 2020).  

Promover uma economia avançada de baixo carbono, 

sustentável e inovadora, depende da superação de barreiras ao 

crescimento, do alcance de escala competitiva para atração de 
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investimentos e de fatores como: previsibilidade e segurança jurídica; 

mecanismos de financiamento adequados; orientação e convergência de 

políticas; cooperação técnica e tecnológica para pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias, bem como, o amadurecimento das tecnologias 

disponíveis. 

As iniciativas de aproveitamento energético de resíduos ainda 

são muito tímidas no Brasil, sendo fundamental fortalecê-las como 

ferramenta complementar de destinação adequada de resíduos. Nesse 

sentido, não há uma competição entre as diferentes formas de destinação 

de resíduos. Na realidade, elas se complementam e resultam na redução de 

rejeitos nos aterros sanitários. 

Ocorre que não há, atualmente, nenhuma alternativa de 

aproveitamento energético com viabilidade econômico-financeira que 

possa ser aplicada em municípios com baixa geração de resíduos 

sólidos. 

Observe-se que o PLANARES 2022 cita que pouquíssimas 

plantas de aproveitamento energético estão em funcionamento no Brasil, 

englobando: a) Digestão Anaeróbia, b) Coprocessamento c) Combustível 

Derivado de Resíduo e d) Incineração. 

Em relação a Digestão Anaeróbia, ocorre a decomposição da 

matéria orgânica na ausência de oxigênio, gerando, além do composto 

orgânico, o biogás. O gás gerado em tais processos podem ser aproveitados 

para a geração de calor, energia ou combustível veicular. A Política Nacional 

de Biocombustíveis (RENOVABIO), instituída pela Lei nº 13.576/2017, 

ressalta o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz energética 

nacional. 

No Brasil ainda não há muitas iniciativas de projetos de 

digestão anaeróbia. Contudo, tomando por base o Caderno Temático nº 4 

do Plansab (BRASIL, 2019c), destacam-se: 
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· Município de Bertioga (SP)1: opera desde 2018 a primeira 

planta de digestão anaeróbia em contêineres do Brasil com capacidade de 

tratamento de 120 toneladas por mês; 

· Usina de Biogás do Caju, no Rio de Janeiro (RJ): opera desde 

2018 no EcoParque do Caju e possui capacidade instalada para receber 30 

toneladas de resíduo por dia. Em termos de produtos, em operação plena a 

instalação tem capacidade para geração de 4.500 Nm3/dia de biogás e 

1.000 Nm3/dia de biometano. 

A título de exemplo, o investimento estimado para uma planta 

de Bertioga/SP foi de R$ 133.799,6002, sendo que conforme o Censo 2010 

a cidade possuía 47.645 habitantes. Desta forma se constata a inviabilidade 

financeira de desenvolver o aproveitamento energético neste modelo para o 

Município de Campo Novo do Parecis/MT, considerando que sua população 

estimada em 2021 (IBGE) é de 36.917. 

Por fim há que se considerar que a implantação do Aterro 

Sanitário em Campo Novo do Parecis está estimada em aproximadamente 

R$ 57 milhões, demonstrando-se a inviabilidade financeira do projeto de 

Digestão anaeróbia. 

Quanto ao Coprocessamento, basicamente, é a transformação 

de material residual gerado por diferentes fontes industriais em um 

composto – o denominado ‘blend’ – que, posteriormente, vai abastecer os 

fornos das companhias cimenteiras. Em temperaturas que chegam até 

1.450 graus Celsius, este mix é empregado na queima de argila e calcário. 

E a partir deste processo é extraído o clínquer, a matéria-prima e principal 

componente do cimento. 

                                                           
1 Projeto RSU Energia – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
2https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/observatorio/noticias/Cl%C3%A1udia%20
Teixeira%20-%20IPT.pdf 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

7 

Tal planta custa aproximadamente R$ 30.000.000,0034, assim 

também inviabilizando a implantação do Aterro proposto. 

Ainda. no que diz respeito ao Combustível Derivado de Resíduo 

(CDRu) não possui qualidade térmica suficiente para sustentar altos índices 

de substituição térmica. 

Os investimentos envolvidos em um projeto CDR são de grande 

magnitude (usualmente acima de 50 milhões de reais). Dessa forma, quanto 

maior a quantidade de resíduos a ser tratada e quanto maior o volume de 

CDR a ser produzido, melhores serão as condições de rentabilidade do 

investimento. Nesse contexto, dentro da realidade brasileira, estima-se que 

os projetos de CDR têm retorno financeiro de seus investimentos, dentro da 

expectativa da iniciativa privada, para volumes de RSU acima de 150 mil 

toneladas anuais a serem tratados para produção de CDR5, o que não é o 

caso em análise. Portanto também inviável tal solução.  

Por fim, a Incineração é uma maneira eficiente de reduzir o 

volume de lixo e, portanto, a demanda de espaço para aterramento, 

especialmente, se cinzas e resíduos sólidos residuais (RSR), provenientes 

da incineração e da lavagem de gases, forem adequados para o uso como 

matéria-prima na construção. Como as usinas de incineração podem ser 

instaladas próximas aos centros de produção de lixo, reduzem os custos do 

transporte. A combustão do lixo representa o método mais eficiente para 

eliminar as emissões de metano que ocorreriam se fossem despejados em 

aterros. Além disso, a recuperação de energia do lixo pode substituir a 

geração a partir de combustíveis fósseis. 

Devido aos altos custos de investimento e operação, as usinas 

WTE6 apresentam dificuldades para os países em desenvolvimento, onde 

                                                           
3 Investimentos Necessários – Indústria do Cimento – VERDERA. 
4 Fábrica de Salto de Pirapora/SP. 
5https://www.gov.br/mdr/pt.br/assuntos/saneamento/protegeer/02.RoteiroparaAvaliaca
oPreliminardaProducaodeCombustivelDerivadodeResiduosCDR.pdf 
6 Tratamento térmico de resíduos, conhecido como usinas Waste-To-Energy (WTE) 
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capital e mão-de-obra especializada podem ser escassos. Como a 

incineração de RSM (Resíduos Sólidos Municipais) é significativamente 

mais cara do que o aterramento, os custos devem ser compensados 

mediante a venda de energia recuperada. Portanto, as características do 

setor de energia são importantes na consideração das usinas WTE, sendo 

desejáveis acordos sobre preços de longo prazo. Em todo o mundo, há 

poucos fabricantes experientes de usinas WTE e, caso a planta seja 

importada, deve-se levar em conta o investimento inicial e as necessidades 

futuras de divisas para a compra de peças de reposição ou serviços técnicos. 

Uma operação normal de incineração de RSU tem limite de 

capacidade de 30 toneladas métricas por hora e capacidade mínima 

recomendada para operação de 10 a 20 toneladas por hora, dividida em 

duas ou mais linhas de incineração, de maneira a melhorar a flexibilidade 

da usina. Um fator crucial em uma usina de incineração de RSM é a 

natureza do lixo e seu valor calorífico, pois se este for muito baixo, pode 

inviabilizar o projeto, além do que, escassez de lixo e manutenções 

prolongadas elevam consideravelmente os custos. se considerar a situação 

socioeconômica em muitos municípios pobres, além das atividades 

organizadas e informais de reciclagem no sistema de manejo de resíduos, 

pois estas tendem a diminuir a quantidade de papel, papelão e certos tipos 

de plásticos no lixo.  

O custo estimado de uma planta de Incineração estima-se em 

torno de 4,5 a 6 Milhões de dólares7, isto é, em torne de 20 a 25 milhões de 

reais, considerado o dólar ao valor de R$ 4,62. 

Assim sendo, considerando a inviabilidade econômico-

financeira de qualquer das alternativas anteriores, a proponente 

apresenta medida alternativa/compensatória no sentido de apresentar 

                                                           
7 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/14355/1/2015_YanneCardosoTroccolideNogueira.p
df, pg. 62. 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/14355/1/2015_YanneCardosoTroccolideNogueira.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/14355/1/2015_YanneCardosoTroccolideNogueira.pdf
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investimentos, na ordem de R$ 25.128.769,38, para a construção de 

04 (quatro) MiniUsinas de Minigeração Distribuída (fotovoltaica) com 

capacidade de 807,12 KWp, de módulos fotovoltaicos com 600 kW de 

potência de inversores fotovoltaicos, objetivando atender todos os 

órgãos públicos municipais com significativa redução de gastos com 

energia elétrica de tais repartições, conforme Estudo de Economia, 

Memorial Descritivo a seguir e Planilhas anexas. A implantação de tais 

usinas serão custeadas pela implantação e operação do Aterro 

Sanitário, como forma de dar eficiência energética aos RSUs.  

Isto é, com o investimento de R$ 67.036.408,50, 

implantar-se-á o Aterro Sanitário e 04 Miniusinas de Geração de 

energia, estas visando atender todos os órgãos públicos pertencentes 

ao Município de Campo Novo do Parecis/MT. 

Registra-se que o município de Campo Novo do Parecis-MT 

gasta aproximadamente a importância de R$ 380.506,93 mensais 

(Planilha anexa - Notas Técnicas - Levantamento) com o consumo de 

energia elétrica (desconsiderando os custos de disponibilidade e 

demanda), sendo que com a implantação das 04 Miniusinas obterá uma 

economia liquida (descontando custos de manutenção, operação e 

ampliação) de R$ 51.401.247,43 durante a concessão (Notas Técnicas 

– Resultado Econômico), portanto, extremamente econômico para o 

município e duplamente benéfico ao meio ambiente. 
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2 - Energia Solar Fotovoltaica 

 

 

 

 

 

3 - Energia e Sociedades 

Vários pensadores, a partir do século XIX, iniciaram estudos 

relacionando a sociedade e o uso da energia. Fred Cottrell, em sua obra, 

trata principalmente das mudanças culturais baseadas na energia que 

ocorreram na Europa e na América do Norte analisando as culturas 

camponesas subdesenvolvidas. A tese do livro é: "a energia disponível ao 

homem limita o que pode fazer e influencia o que fará" (COTTRELL, 1955). 

As consequências econômicas, sociais e políticas das mudanças 

tecnológicas dos últimos séculos são analisadas em detalhes, bem como a 

organização da produção, sobre a distribuição e sobre a utilização de 

energia. Assim, segundo o autor, existe não um determinismo, mas uma 
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relação entre o desenvolvimento da sociedade e o aumento do uso da 

energia. 

Em seu livro "A energia e a evolução da cultura" Leslie White é 

conhecido por sua visão evolutiva da cultura e a explicação deste fenômeno 

a partir da energia, tendo esta um papel chave. Inicialmente descreve que o 

ser humano necessita de energia, razão pela qual vai explorar a primeira 

coisa que está ao seu alcance. Sendo recursos de baixa energia, as 

primeiras sociedades não tiveram alterações significativas em sua 

organização. Quando começa a ocorrer a exploração de energia há uma 

mudança cultural evolutiva. Há um crescimento do consumo de energia per 

capita, e assim vem a revolução agrícola. A segunda grande fase de 

desenvolvimento cultural foi a descoberta da “nova energia”, carvão, gás 

natural e petróleo. Então, consequentemente, houve um efeito similar ao 

anterior, houve mais energia para o desenvolvimento cultural com 

incremento da engenharia, arte, etc. (WHITE, 1959). 

Um aspecto que deve ser ressaltado é que o desenvolvimento das 

sociedades e o atendimento as suas necessidades só foram possíveis com a 

utilização de energia. Esse uso cada vez mais crescente e dependente dos 

recursos energéticos transformou esses em trunfos de poder, considerando 

a disposição em qualidade e quantidade nos diversos territórios. Assim, a 

energia é uma das principais questões de qualquer país para proporcionar 

qualidade de vida à sua população. Os Estados estão sempre preocupados 

em instalar medidas que possam afastar da sociedade o risco da falta de 

energia ou para diminuir a sua instabilidade. Com a Revolução industrial, 

os recursos energéticos tornaram-se centrais nas atividades produtivas. 

A energia, portanto, tem uma característica relevante nas sociedades 

em função da sua altíssima relação com a economia, além da tecnologia e 

do meio ambiente. Assim, se um determinado país não permanecer sob uma 

condição de segurança energética, por conseguinte, seu risco de 

sobrevivência será alto. Nesse sentido, o estabelecimento de estratégias 
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para o atendimento da demanda de energia de uma sociedade é sempre 

fundamental para a estabilidade desses países e sociedades. 

 

4 - A Questão Ambiental 

O debate referente à crise ambiental tomou corpo nos últimos anos 

em função da insustentabilidade dos elevados padrões de consumo que 

impactam de forma destruidora os recursos naturais e a biodiversidade.  

O processo de modernização da sociedade, principalmente depois da 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e em seguida disseminada pelo 

mundo, desenvolveu novas maneiras de organização política, social e 

econômica do processo produtivo, levando à apropriação dos recursos 

naturais que começou a ocorrer com muito maior velocidade.  

A crise do final do século XX e do começo do século XXI caracterizada 

pelos componentes econômico, social e político, também fez emergir pela 

primeira vez, a questão ambiental em escala local e global. Muito tem se 

falado da crise ambiental nos últimos anos e é preciso entendê-la. Para o 

início dessa discussão Foladori nos ilumina que o ambiente é a inter-relação 

entre as espécies vivas e o meio abiótico; e que existe um equilíbrio entre o 

que se extrai do meio e o que se gera de dejetos. É o conceito de capacidade 

de carga, que vem da própria ecologia (FOLADORI, 1999). 

Um dos diagnósticos é que o ser humano tem consciência que está 

degradando o planeta. E quando se depara com esse problema faz uma 

avaliação global da crise ambiental com os seguintes olhares: crescimento 

populacional, a visão dos recursos e a questão dos resíduos. 

 

5 - A Energia Solar 
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A energia proveniente do Sol vem sendo apropriada pelo homem ao 

longo de toda sua história. Através dele, por exemplo, são supridas 

necessidades básicas de 

aquecimento, iluminação e alimentação (via fotossíntese e cadeias 

alimentares). No entanto, o uso do Sol como fonte direta para a produção 

de eletricidade é relativamente recente, datando de meados do século 

passado. Com esta finalidade, distinguem-se a fotovoltaica, que consiste na 

conversão direta da luz em eletricidade. 

Recursos energéticos totais no planeta. Fonte: National Petroleum Council, 2007, 

Commungham e Saigo. 

A rápida expansão da capacidade instalada nos últimos anos, 

atrelada à forte redução de custos; o imenso potencial técnico de 

aproveitamento; e o fato de não emitir poluentes durante sua operação, fez 

com que o mundo voltasse sua atenção para a energia solar como 

alternativa de suprimento elétrico. De fato, várias entidades (GREENPEACE 

INTERNATIONAL; GWEC; SOLARPOWER EUROPE, 2015; IEA, 2014a, 2014b; 

SHELL, 2013) têm apontado em seus estudos de longo prazo parcela 

significativa da geração elétrica total proveniente de geração fotovoltaica. 
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A trajetória dessa tecnologia pode ser dividida em quatro fases: 

inicialmente, as células fotovoltaicas eram utilizadas em aplicações 

espaciais (primeira fase). Na década de 1970, como consequência das crises 

do petróleo, a fotovoltaica começou a se viabilizar economicamente no 

atendimento de áreas terrestres isoladas, utilizada em conjunto com 

baterias (segunda fase). No final da década de 1990, alguns países lançaram 

programas de estímulo à geração fotovoltaica conectada à rede, em conjunto 

com o pagamento de tarifas-prêmio pela energia gerada por esses sistemas. 

Tais medidas levaram a uma forte redução dos custos dos sistemas 

fotovoltaicos, viabilizando ao longo da década atual o terceiro estágio de 

desenvolvimento: paridade tarifária na geração distribuída. A última fase de 

desenvolvimento começa a se materializar atualmente, com a energia 

fotovoltaica se tornando competitiva com fontes convencionais de energia 

na geração centralizada de grande porte.  

Os países mais desenvolvidos no aproveitamento da energia solar são 

a Alemanha, a Itália, o Japão, a Espanha e os Estados Unidos. Esses países 

promoveram programas para incentivar a utilização dos sistemas 

fotovoltaicos, e em 2011 corresponderam juntos a 88% da potência total 

instalada no mundo, que no mesmo ano foi aproximadamente 35 GW, 
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somente a Alemanha detinha 50%. Esses programas se basearam 

principalmente na descentralização da produção de energia, ou seja, os 

sistemas fotovoltaicos instalados por pessoas físicas eram interligados à 

rede.  

Com sistemas em operação por mais de 35 anos (HEINEMANN et al., 

2011), a geração fotovoltaica se mostra como uma tecnologia robusta para 

atendimento elétrico.  Brasil é um país privilegiado no contexto da energia 

fotovoltaica já que apresenta altos níveis de radiação solar. A menor 

irradiação do país é verificada na região do litoral norte do Estado de Santa 

Catarina. A maior irradiação é verificada no norte do Estado da Bahia. Com 

isso, a média diária de irradiação ao longo de um ano que incide em 

qualquer parte do território brasileiro irá variar de 4,1 a 6,5 kWh/m2. Uma 

comparação interessante pode ser feita com outros países que são líderes 

na geração de energia através da fonte solar, por exemplo, a Alemanha, que 

possui uma incidência entre 900 a 1.250 kWh/m2 ao ano, ou seja, entre 

2,5 e 3,5 kWh/m2 de média diária, assim, é possível identificar que o pior 

índice no Brasil é superior ao maior da Alemanha. 

Irradiação direta normal total anual. Fonte: Atlas brasileiro de energia solar - 2017. 
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No país, o aproveitamento do Sol para geração elétrica esteve 

historicamente ligado à geração fotovoltaica. No final do século passado o 

Brasil começou a desenvolver programas de eletrificação rural fazendo uso 

dessa tecnologia. Mas somente na década atual é que ela começou a ganhar 

abrangência nacional, com a regulamentação da geração distribuída 

conectada à rede e a realização de leilões específicos para sua contratação 

na forma de plantas centralizadas.  

 

6 - A Tecnologia Fotovoltaica 
 

Em 1839, Edmond Becquerel, um físico francês, observou que duas 

placas de latão imersas em um eletrólito líquido produziam eletricidade 

quando expostas à luz solar. A esse fenômeno deu-se o nome de efeito 

fotovoltaico. Em 1883, Charles Fritts, um inventor americano, construiu a 

primeira bateria solar feita com folhas de selênio. Apesar de ter uma 

eficiência de conversão elétrica de apenas 1%, seu dispositivo teve muita 

repercussão, pois as pessoas não acreditavam que se poderia gerar energia 

sem a queima de combustíveis. 

 

A primeira célula solar preparada a base de silício foi desenvolvida 

por cientistas da Bell Labs em 1954, a célula possuía eficiência de 6%. 
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Desde então, as pesquisas no ramo não pararam mais. Em 26 de abril de 

1954 o jornal americano The New York Times͟ anunciou que as células 

fotovoltaicas de silício poderiam ser a possibilidade do futuro de 

aproveitamento de uma fonte de energia ilimitada, a radiação solar.  

   Célula fotovoltaica de silício monocristalino. 

7 - Princípio de Funcionamento 
 

Os semicondutores utilizados nos dispositivos de conversão 

fotovoltaica são compostos de elementos capazes de absorver a energia da 

radiação solar e transferir parte dessa energia para os elétrons, produzindo, 

assim, pares de portadores de carga (elétrons e lacuna). Os materiais 

utilizados para fabricar dispositivos com essa finalidade são escolhidos 

levando em conta a equivalência de suas características de absorção com o 

espectro solar, além do custo de fabricação e os impactos ambientais 

causados na deposição do material. Os elementos semicondutores mais 

utilizados na indústria de dispositivos de conversão fotovoltaica são: silício 

(Si) monocristalino, policristalino e amorfo. 

Para que as cargas liberadas pela luz possam gerar energia elétrica, 

é preciso que circulem, de forma que é necessário extraí-las do material 

semicondutor, fazendo com que passem por um circuito elétrico externo, 

caso contrário, os elétrons liberados retornariam ao seu estado inicial na 

periferia do átomo. Essa extração de cargas se consolida por meio de uma 
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junção criada voluntariamente no semicondutor, com o objetivo de gerar 

um campo elétrico no interior do material. Esse campo interno, por sua vez, 

se encarregará de separar as cargas negativas das cargas positivas. Isso é 

possível graças ao processo conhecido como dopagem do semicondutor. 

Se em cada lado da junção forem conectados terminais metálicos e 

estes forem interligados por um condutor, estabelece-se uma corrente 

elétrica chamada de fotocorrente, a qual estará presente enquanto houver 

radiação solar incidindo no semicondutor. 

Representação do processo de conversão fotovoltaica. 
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8 - Módulo fotovoltaico 
 

Após construídas as células fotovoltaicas, estas são aplicadas entre 

uma placa de tedlar que se encontra no fundo e um vidro temperado na 

parte superior. São encapsuladas por camadas finas de EVA (Etileno, Vinil, 

Acetato), que garantem a resistência e estabilidade à radiação ultravioleta. 

A face que será exposta à radiação solar adquire um vidro temperado com 

baixo teor de ferro, que assegura uma elevada eficiência na condução da 

energia solar. Para proteção da parte anterior ao encapsulamento, são 

revestidas a tedlar, altamente resistente às agressões de agentes ambientais 

externos (humidade, poeira, chuva, ventos, etc.). Normalmente, um módulo 

é emoldurado em alumínio para proporcionar o aperfeiçoamento e facilitar 

a sua instalação. 

Esquema dos componentes de um módulo fotovoltaico com células de silício cristalino. 

Um sistema fotovoltaico é uma fonte de potência elétrica, na qual as 

células fotovoltaicas transformam a radiação solar diretamente em energia 

elétrica. Os sistemas fotovoltaicos podem ser implantados em qualquer 

localidade que tenha radiação solar suficiente. Painéis fotovoltaicos não 

utilizam combustíveis, não possuem partes móveis, e por serem dispositivos 

de estado sólido, requerem menor manutenção. Durante o seu 

funcionamento não produzem ruído acústico ou eletromagnético, e 

tampouco emitem gases tóxicos ou outro tipo de poluição ambiental.  



 
_____________________________________________________________________________ 

 

20 

Os painéis fotovoltaicos devem estar orientados para o ponto 

azimutal, e de preferência com ângulo azimutal de superfície igual a zero. 

O azimute é o equador, portanto no hemisfério norte os painéis são 

orientados para o sul, e no hemisfério sul são orientados para o norte. 

 A confiabilidade dos sistemas fotovoltaicos é tão alta, que são 

utilizados em locais inóspitos como: espaço, desertos, selvas, regiões 

remotas, etc. 

As placas de energia fotovoltaica têm vida útil de aproximadamente 

30 anos e possui uma manutenção relativamente simples (nos sistemas On-

grid) que consiste em uma limpeza periódica que, dependendo do local, será 

de uma vez ao mês no período das chuvas e de duas vezes ao mês no período 

da seca (periodicidade importante para manter o rendimento do sistema).  

       Necessidade de limpeza periódica dos painéis fotovoltaicos. 

 

9 - Inversor fotovoltaico 

O inversor fotovoltaico (c.c./c.a.) pode ser considerado o coração do 

sistema fotovoltaico. A seleção de um inversor de boa qualidade é 

fundamental para assegurar um bom desempenho em termos de 

produtividade e segurança de um gerador fotovoltaico. A pessoa responsável 

pelo dimensionamento do sistema deve ser capaz de selecionar o inversor 
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mais adequado ao respectivo gerador fotovoltaico, considerando 

características como níveis de tensão e corrente, eficiência de conversão, 

flexibilidade de instalação, durabilidade e segurança. 

Os inversores largamente utilizados em Sistemas Fotovoltaicos 

Conectados à Rede (SFCR) são circuitos estáticos, ou seja, não possuem 

partes móveis, e têm por finalidade efetuar a conversão da potência c.c., 

fornecida pelo gerador fotovoltaico, em potência c.a., que será injetada 

diretamente na rede elétrica, sincronizando com a tensão e a frequência de 

operação no ponto de conexão do inversor com a rede elétrica. Além disso, 

esse dispositivo tem por função efetuar o seguimento do ponto de máxima 

potência do gerador fotovoltaico, fazendo com que sempre esteja disponível, 

na entrada do inversor, a máxima potência que o gerador pode suprir em 

determinado momento.  

Considerando o lado c.a., os inversores de SFCR devem possuir 

controles que efetuem a desconexão e o isolamento, ou seja, eles devem se 

desconectar da rede se os níveis de tensão e frequência não estiverem dentro 

de limites estabelecidos. Sistemas de controle e proteção, que desconectam 

o inversor quando a rede elétrica da concessionária falha, também devem 

ser agregados ao equipamento, evitando, assim, a operação ilhada. Desse 

modo, esse dispositivo é responsável por todo o sistema de chaveamento e 

controle que sincroniza a forma de onda gerada na sua saída com os 

parâmetros elétricos da rede. 

Inversor fotovoltaico on-grid. 
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Para cada situação (radiação incidente e temperatura) existe um 

ponto de operação em que há a máxima transferência de potência disponível 

pelo gerador fotovoltaico. Desse modo, é conveniente que o inversor seja 

equipado com um dispositivo capaz de deslocar o ponto de operação do 

gerador para o de máxima potência. Isso pode aumentar a eficiência global 

do sistema, uma vez que o inversor provavelmente terá disponível, na sua 

entrada, o maior valor de potência que pode ser suprida pelo gerador em 

determinada condição de operação (radiação incidente e temperatura). 

O ponto-chave nos projetos de inversores usados para conexão à rede 

elétrica sempre foi, durante todo o seu processo de evolução até os dias de 

hoje, a eficiência de conversão c.c./c.a.. Entretanto, com a disseminação 

em grande escala dos SFCRs, a eficiência de seguimento de ponto de 

máxima potência (SPMP ou em inglês MPPT) tornou-se tão importante 

quanto a eficiência de conversão c.c./c.a., evitando perdas significativas. 

Esse parâmetro é geralmente utilizado para avaliar o funcionamento do 

inversor próximo ao PMP, e é definido pela razão entre a energia obtida pelo 

inversor de um dado gerador fotovoltaico e a energia que poderia ser obtida 

desse mesmo gerador se o inversor fosse munido de um sistema de SPMP 

ideal. 

Constata-se que a escolha de um bom inversor para uma 

determinada instalação não se traduz somente na qualidade de sua 

eficiência de conversão, mas também no bom desempenho de seu 

dispositivo de SPMP. 

São funções do inversor fotovoltaico on-grid: 

• Converter a corrente contínua, gerada pelo arranjo fotovoltaico, 

em corrente alternada, de acordo com funcionamento da rede 

de distribuição; 

• Ajustar-se ao ponto de máxima potência do arranjo fotovoltaico, 

conseguindo o seu maior rendimento; 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

23 

• Registro Operacional, guardando/transmitido os dados 

durante o seu funcionamento, através de displays, cartões de 

memória, transmissão direta a computador, etc. 

• Possuir dispositivos de proteção em CC e CA, como 

por exemplo: proteção contra curtos-circuitos (CC/CA), 

proteção contra inversão de polaridade, proteção contra 

sobrecargas e sobre tensões, proteção para a conexão com a 

rede. 

 

10 - Classificação dos sistemas fotovoltaicos 

⚫ Sistemas isolados: Um sistema fotovoltaico isolado, também 

denominado Off-grid, é aquele que não tem contato com a rede de 

distribuição de eletricidade das concessionárias. Os sistemas isolados 

podem ser classificados em Híbridos ou Autônomos (Puros). E os 

sistemas autônomos podem ser com, ou sem armazenamento elétrico. 
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⚫ Sistemas conectados à rede: Os sistemas fotovoltaicos conectados à 

rede fornecem energia para as redes de distribuição. Todo o potencial 

gerado é rapidamente escoado para a rede, que age como uma carga, 

absorvendo a energia. Os sistemas conectados à rede, também 

chamados de On-grid, geralmente não utilizam sistemas de 

armazenamento de energia, e por isso são mais eficientes que os 

sistemas autônomos, além de, geralmente, serem mais baratos. Os 

sistemas On-grid dependem de regulamentação e legislação favorável, 

pois usam a rede de distribuição das concessionárias para o escoamento 

da energia gerada. 

 

 

11 - Regulamentação de Sistemas de Compensação de 

Energia Solar no Brasil 

 A geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de 

pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis, localizados 

próximos aos centros de consumo de energia elétrica.  

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

pode proporcionar diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os 
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quais se destacam a postergação de investimentos em expansão nos 

sistemas de distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a 

melhoria do nível de tensão da rede no período de carga pesada e a 

diversificação da matriz energética. 

 Desde 17 de abril de 2012, quando a ANEEL criou o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, o consumidor brasileiro pode gerar sua 

própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração 

qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de 

sua localidade.  

⚫ Micro e Minigeração 

 Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a 

uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou 

igual a 75 quilowatts (kW), enquanto a minigeração distribuída diz respeito 

às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou 

igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais 

fontes.  

⚫ Histórico de Regulamentação 

 No exercício das suas competências legais, a Agência promoveu a 

Consulta Pública nº 15/2010 (de 10/09 a 9/11/2010) e a Audiência Pública 

nº 42/2011 (de 11/08 a 14/10/2011), as quais foram instauradas com o 

objetivo de debater os dispositivos legais que tratam da conexão de geração 

distribuída de pequeno porte na rede de distribuição.  

 Foi o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estratégico, que 

deu origem à chamada nº 013/2011, da ANEEL, que tem como principal 

finalidade a geração de energia elétrica de modo integrado e sustentável, 

visando alcançar o desenvolvimento tecnológico necessário para que esta 

fonte possa ser inserida na matriz energética brasileira (ANEEL, 2011). Na 

mesma linha de atuação, o Ministério de Minas e Energia promoveu o 
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primeiro leilão para contratar de energia solar fotovoltaica no ambiente de 

contratação regulada – ACR (EPE, 2014). 

 Como resultado desse processo de consulta e participação pública na 

regulamentação do setor elétrico, a Resolução Normativa - REN nº 482, de 

17/04/2012, estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e 

criou o sistema de compensação de energia elétrica correspondente.  

 O acompanhamento da implantação da REN nº 482/2012, realizado 

pela ANEEL nos últimos anos, permitiu identificar diversos pontos da 

regulamentação que necessitavam de aprimoramento.  

 Dessa forma, com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para a 

conexão da micro e minigeração, compatibilizar o Sistema de Compensação 

de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento (Resolução 

Normativa nº 414/2010), aumentar o público alvo e melhorar as 

informações na fatura, a ANEEL realizou a Audiência Pública nº 26/2015 

(de 7/5/2015 a 22/6/2015) que culminou com a publicação da Resolução 

Normativa - REN nº 687/2015, a qual revisou a REN nº 482/2012 e a seção 

3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.  

⚫  Procedimentos para viabilização de acesso 

 Para que a central geradora seja caracterizada como micro ou 

minigeração distribuída, são obrigatórias as etapas de solicitação e de 

parecer de acesso. A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo 

acessante (consumidor), e que, uma vez entregue à acessada (distribuidora), 

implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de 

protocolo.  

 A solicitação de acesso deve conter o Formulário de Solicitação de 

Acesso para micro e minigeração distribuída, disponíveis nos Anexos II, III 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

27 

e IV da seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, determinados em função da 

potência instalada da geração.  

 O formulário específico para cada caso deve ser protocolado na 

distribuidora, acompanhado dos documentos pertinentes, não cabendo à 

distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos 

formulários padronizados.  

 Caso a documentação esteja incompleta, a distribuidora deve, 

imediatamente, recusar o pedido de acesso e notificar o acessante sobre 

todas as informações pendentes, devendo o acessante realizar uma nova 

solicitação de acesso após a regularização das pendências identificadas.  

 Em resposta à solicitação de acesso, a distribuidora deverá emitir o 

parecer de acesso, que é um documento formal obrigatório apresentado pela 

acessada, sem ônus para o acessante, em que são informadas as condições 

de acesso e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações 

do acessante com os respectivos prazos.  

 No caso de ser necessária alguma obra para atendimento, o parecer 

de acesso deve também apresentar o orçamento da obra, contendo a 

memória de cálculo dos custos orçados, do encargo de responsabilidade da 

distribuidora e da eventual participação financeira do consumidor.  
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 O prazo máximo para elaboração do parecer é de 15 dias para 

microgeração e de 30 dias para minigeração. Esses prazos são dobrados 

caso haja necessidade de obras de melhorias ou reforços no sistema de 

distribuição acessado.  

*Este prazo pode chegar a 60 dias para o caso de minigeração com necessidade de obras na rede 

elétrica. 

 Conforme estabelecido na seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, o 

procedimento de acesso é simples e rápido, assim como os requisitos de 

proteção necessários para garantir a segurança das pessoas e a qualidade 

da energia injetada na rede.  

Deve-se destacar que compete à distribuidora a responsabilidade pela 

coleta das informações das unidades geradoras junto aos micros e 

minigeradores distribuídos e envio dos dados à ANEEL para fins de 

Registro.  

 

⚫ Sistemas de Medição 
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 O sistema de medição deve atender às mesmas especificações 

exigidas para unidades consumidoras conectadas no mesmo nível de tensão 

da microgeração ou minigeração distribuída, acrescido da funcionalidade 

de medição bidirecional de energia elétrica (medição de consumo e de 

geração). 

Medidor bidirecional 

 A distribuidora é responsável por adquirir e instalar o sistema de 

medição, sem custos para o acessante no caso de microgeração distribuída, 

assim como pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de 

eventual substituição.  

 No caso de conexão de minigeração distribuída, o acessante é 

responsável por ressarcir a distribuidora pelos custos de adequação do 

sistema de medição, nos termos da regulamentação específica.  

 

⚫ Sistema de compensação de energia elétrica 

Uma importante inovação trazida pela Resolução Normativa nº 

482/2012 é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema 

permite que a energia excedente gerada pela unidade consumidora com 

micro ou minigeração seja injetada na rede da distribuidora, a qual 

funcionará como uma bateria, armazenando esse excedente.  
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Quando a energia injetada na rede for maior que a consumida, o 

consumidor receberá um crédito em energia (kWh) a ser utilizado para 

abater o consumo em outro posto tarifário (para consumidores com tarifa 

horária) ou na fatura dos meses subsequentes. Os créditos de energia 

gerados continuam válidos por 60 meses.  

Há ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em 

outras unidades previamente cadastradas dentro da mesma área de 

concessão e caracterizada como autoconsumo remoto, geração 

compartilhada ou integrante de empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras (condomínios), em local diferente do ponto de consumo, 

definidas da seguinte forma: 

• Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de 

consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, 

por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física 

ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração 

ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 

consumidoras nas quais a energia excedente será 

compensada; 

• Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras 

de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e 

filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das 

unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, nas quais a energia excedente será compensada; 

• Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras 

(condomínios): caracterizado pela utilização da energia elétrica de 

forma independente, no qual cada fração com uso individualizado 

constitua uma unidade consumidora e as instalações para 

atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade 

consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da 
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administração ou do proprietário do empreendimento, com 

microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as unidades 

consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou 

em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias 

públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de 

terceiros não integrantes do empreendimento. 

Importante ressaltar que, para unidades consumidoras conectadas em 

baixa tensão (grupo B), ainda que a energia injetada na rede seja superior 

ao consumo, será devido o pagamento referente ao custo de disponibilidade 

– valor em reais equivalente a 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 

100 kWh (trifásico). De forma análoga, para os consumidores conectados 

em alta tensão (grupo A) será devida apenas a parcela da fatura 

correspondente à demanda contratada. 

      Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Fonte: Aneel. 

 

 12 - Benefícios Ecológicos 

 Dados da Agência Internacional de Energia (International Energy 

Agency – IEA) apontam que a demanda global por energia deverá aumentar 

aproximadamente 36% entre 2015 e 2050, sendo que, deste total, as fontes 
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renováveis deverão representar em torno de 29,6% do fornecimento da 

matriz energética mundial em 2050, e, considerando esse prognóstico para 

o Brasil, a demanda por energia deverá aumentar em 40% no período entre 

2015 e 2050 (International Energy Agency – IEA, 2014).  

 Dentre as fontes consideradas renováveis, a energia solar vem se 

consolidando no mercado, despertando interesse mundial. Sua exploração 

recebeu inúmeras melhorias tecnológicas possibilitando seu máximo 

proveito energético. Entretanto, a energia solar abastece apenas uma 

pequena parcela na matriz energética. (DUPONT; GRASSI; ROMITTI, 2015).  

 Neste sentido, a energia solar é caracterizada por ser uma fonte de 

energia limpa e renovável, cujos impactos causados ao meio ambiente são 

menores do que as de uma usina hidrelétrica, nuclear ou termelétrica no 

ato da geração elétrica, que são responsáveis por grande parte das emissões 

de CO2 na atmosfera. O objetivo da revolução energética é reduzir as 

emissões de CO2 em torno de 50% a 80% até 2050. (MENEGUZZO et al., 

2015).  

 Dentre as demais fontes renováveis, a energia solar revela ser uma 

fonte com recursos inesgotáveis, se tornando a fonte energética mais 
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abundante do planeta (KEMERICH et al., 2016) por se tratar de uma fonte 

renovável em expansão. 

Usina Fotovoltaica Centralizada. 

 Um novo cenário demonstra as perspectivas de competitividade da 

energia fotovoltaica no Brasil, motivado por diversos fatores tais como 

rápida redução dos custos e, principalmente, questões relacionadas a 

mudanças climáticas.  

 Em função da interligação entre a maior parte do país, os 

aproveitamentos mais baratos tendem a ser priorizados e complementados 

por soluções que garantam a segurança. A incidência dessa transmissão, 

da distribuição, de encargos e tributos leva, atualmente, a eletricidade 

representar cerca de 1/3 do valor pago pelo consumidor final em suas 

contas mensais. Os recentes avanços tecnológicos internacionais, 

associados à introdução da compensação energética, através da Resolução 

482/2012, da ANEEL, possibilitaram a geração distribuída a custos 

competitivos para o consumidor final, que também passou a exercer o papel 

de produtor. 

 A preservação do meio ambiente se tornou uma preocupação dos 

habitantes de todos os recantos do planeta, pois a estrutura energética se 

encontra constituída basicamente por combustíveis não renováveis, 

considerados uma ameaça ao meio ambiente. A fim de que haja 

desenvolvimento sustentável se faz necessária a ampliação das fontes 

renováveis na matriz energética mundial. A busca por fontes alternativas se 

tornou uma solução viável tanto do ponto de vista econômico quanto 

ambiental, tornando-se fator essencial para o desenvolvimento econômico 

de um país causando o mínimo impacto possível ao meio ambiente. Além 

dos benefícios sociais, econômicos e ambientais, o uso das fontes renováveis 

diversifica a matriz energética, reduzindo os riscos em abastecimento e 
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possíveis crises energéticas (BORAN; BORAN; MENLIK, 2012; KABAK; 

DAǦDEVIREN, 2014).  

12 - O papel da energia solar fotovoltaica. 

 

A energia gerada por usinas termelétricas, representa 70% do 

consumo mundial. No entanto, para que essas usinas produzam energia, é 

feita a queima de combustíveis fósseis, altamente poluentes. Por isso, a 

qualidade do ar piora cada dia mais. 

A energia solar contribui para a redução das emissões de CO2. 

A energia solar, por outro lado, é uma energia limpa, ou seja, utiliza 

um recurso natural inesgotável, que é o sol e não libera poluentes. Além 

disso, pode ser instalada praticamente em qualquer lugar.  

Além de representar um alívio para o meio ambiente, a energia solar, 

ou fotovoltaica, representa uma economia considerável para o consumidor 

final. Deve-se mencionar, também, a eficiência da energia solar para uma 

menor emissão de gases poluentes. Em 100 anos, por exemplo, 18 

hidrelétricas podem ser responsáveis por mandar para a atmosfera cerca de 
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21 milhões de toneladas de metano e incríveis 310 milhões de toneladas de 

dióxido de carbono.   

 Por isso, a energia solar é uma ótima alternativa para quem 

deseja diminuir os seus impactos no meio ambiente. Isso porque, a geração 

dos gases poluentes durante a geração de energia nos painéis fotovoltaicos, 

é mínima. Além disso, o sol é uma fonte de energia inesgotável.  

 

Vilhena/RO – Campo Novo do Parecis/MT, 26/08/2022. 
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