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RESUMO

A eletrificação rural é um fator importante para o desenvolvimento
regional, permitindo à população uma melhor qualidade de vida, acesso à
informação, educação e integração. Propriedades rurais eletrificadas passam a
incorporar novos métodos e novas técnicas de produção, beneficiamento e
transformação de produtos agrícolas, contribuindo para a redução do êxodo
rural e a criação de novos empreendimentos no campo, gerando empregos,
aumento da produção de alimentos, dentre outros inúmeros benefícios. Neste
trabalho, são apresentados os fatores que dificultam às concessionárias a
extensão das redes de distribuição convencionais em áreas rurais isoladas ou
muito distantes e discute-se as fontes alternativas de energia para esse
fornecimento. A energia Solar fotovoltaica é analisada como uma alternativa
viável de fornecimento de energia elétrica para essas regiões, desde que
disponham de níveis adequados de insolação. Dessa forma, as concessionárias
podem fazer esse atendimento uma vez que obedeçam aos critérios de
qualidade estabelecidos pela Aneel. O presente trabalho apresenta a
experiência da CEMIG com Sistemas Fotovoltaicos para instalações rurais e os
padrões desenvolvidos para o atendimento das diferentes necessidades do
consumidor dessas localidades.

Palavras-chave: Eletrificação rural. Energia Solar. Sistemas fotovoltaicos.
Órgão regulador de distribuição. Empresas distribuidoras.
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1 INTRODUÇÃO

A eletrificação rural em regiões isoladas constitui um desafio para as
empresas concessionárias de Energia Elétrica, além de um problema social e
econômico para o homem do campo. É sabido que a extensão de redes de
distribuição elétrica para regiões isoladas e com um baixo perfil de consumo de
energia torna-se inviável economicamente para as empresas, devido ao pequeno
retorno do investimento e elevado custo de implantação e de manutenção.
Por outro lado, entende-se cada vez mais necessária a alocação de recursos
de infraestrutura para a melhoria de condições de vida do homem do campo. A
energia elétrica é um insumo fundamental para atingir

essa meta, seja no

aspecto do conforto que proporciona, como também no aumento da
produtividade na produção rural, acesso a serviços de comunicação, internet, etc.
O advento da tecnologia da geração de energia elétrica através dos sistemas
fotovoltaicos possibilitou às Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica
o desenvolvimento de sistemas isolados que permitam atender às populações
rurais, sem a alocação de grandes investimentos.
Como projetar e especificar adequadamente esses sistemas fotovoltaicos
para atender às propriedades rurais cumprindo a legislação da Aneel, é algo para
o qual se vai buscar resposta no presente trabalho.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Este trabalho visa discutir os aspectos da eletrificação Rural em regiões
isoladas e locais de difícil acesso, bem como explorar os benefícios e
potencialidades do uso de sistemas fotovoltaicos adotados como alternativa de
pré-eletrificação rural pelas concessionárias em atendimento à legislação da
Aneel que disciplina este programa.

2.2 Objetivos Específicos



Mostrar a viabilidade do sistema fotovoltaico na geração de
eletricidade em regiões isoladas;



Apresentar a legislação da Aneel que disciplina esta aplicação para as
concessionárias;



Discutir os parâmetros de projeto deste sistema adotados pela CEMIG
para o atendimento da legislação;
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Eletrificação Rural Em Regiões Isoladas

3.1.1 A Situação existente

O Brasil se caracteriza por possuir um vasto território, com uma
população bastante concentrada em centros urbanos, principalmente no
Sul/Sudeste e próximo ao litoral. Entretanto, parcela considerável de sua
população se distribui em regiões não urbanizadas, inserida em pequenas
comunidades, muitas vezes, distantes desses centros urbanos. Isto acontece,
principalmente, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para se ter uma
idéia dessa dimensão territorial, só o estado de Minas Gerais, por exemplo, tem
uma área de 587.172 km2, 7% maior do que a da França (547.030 km2).
Segundo Alvarenga (2006), mesmo na região Sul/Sudeste existem
inúmeras comunidades que se enquadram nessa situação. Como exemplo, nos
municípios atendidos pela Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais –
por volta do ano 2000 existiam cerca de 770.000 propriedades rurais, incluindo
residências de pequenos produtores rurais, das quais 180.000 ainda não
contavam com os benefícios da eletrificação rural. Isso ocorre, pois a oferta de
energia elétrica para áreas rurais é invariavelmente deficitária, seja pelo alto
custo de manutenção do sistema, seja pelo baixo consumo verificado pelos
usuários, ou seja, pela complexidade de atendimento e cobrança de tarifas.
A somatória destes fatores obriga manter o atendimento dos usuários
rurais de forma subsidiada, com caráter assistencialista, o que do ponto de vista
comercial das concessionárias de energia é algo impensável. A ampliação da
malha rural só é obtida através de programas igualmente subsidiados, como por
exemplo, o programa Luz Para Todos, do Governo Federal. A extensão de rede
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elétrica é uma solução viável somente para as propriedades que se encontram
próximas de alguma linha rural já existente. Em muitos destes casos bastará à
concessionária de energia fazer a instalação do medidor elétrico ou,
esporadicamente, de um transformador.
É possível estabelecermos relações muito estreitas entre a eletrificação e
o desenvolvimento social e econômico de uma região, como apresentamos a
seguir.

3.1.2 A Importância da Energia Elétrica no Meio Rural

O déficit de cobertura energética representa um obstáculo à viabilização
da oferta de serviços básicos, tais como água, saúde e educação, principalmente
nas zonas rurais. Como exemplo, as escolas em regiões sem luz não podem
oferecer os cursos noturnos, único período em que os trabalhadores rurais
poderiam frequentar as aulas.
O acesso à energia elétrica no Brasil tem apresentado uma evolução
favorável, apesar de lenta. Isso se deve às políticas adotadas com o objetivo de
estender a rede elétrica para a periferia das áreas urbanas e para as áreas rurais.
No Gráfico 1, observa-se a evolução do acesso à energia elétrica no Brasil, entre
1986 e 2002. O maior crescimento ocorreu na área rural, onde o percentual de
domicílios atendidos passou de menos de 10% no início da década de 70, para
mais de 60% na metade dos anos 90. Observa-se que praticamente todos os
domicílios urbanos estão conectados à rede elétrica, o que restringe o problema
da universalização do acesso à energia elétrica aos domicílios rurais.
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Gráfico 1 Domicílios com Energia Elétrica nos Meios Urbano e Rural ( %)
Fonte: Filho (2005)

Segundo o MME, até 2004 existiam cerca de 2 milhões de domicílios
rurais não atendidos, correspondendo a 80% do total nacional da exclusão
elétrica, ou seja, 10 milhões de brasileiros viviam no meio rural sem acesso a
esse serviço público. Além do déficit de energia elétrica ser exclusivamente das
áreas rurais, ele também é desproporcional entre as regiões do país. Dos 5.507
municípios brasileiros, apenas 214 têm todos os domicílios com energia elétrica.
No Nordeste existem apenas três: Ouro Velho, na Paraíba, Fernando de Noronha
e Toritama, ambos em Pernambuco (GOLDEMBERG, LA ROVERE, COELHO
et al., 2004). Verificam-se no Gráfico 2 que os maiores percentuais de
domicílios rurais não atendidos estão nas regiões Nordeste e Norte.
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Gráfico 2 Distribuição Regional dos Domicílios Rurais sem Energia Elétrica (%)
Fonte: MME (2004)

De fato, a histórica desigualdade socioeconômica no Brasil, além de ser
percebida entre o meio rural e o urbano, é amplamente retratada entre suas
regiões, sendo o Norte e o Nordeste as mais carentes. Essas regiões apresentam
os municípios com os piores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH
(Figura 1) e os maiores percentuais de domicílios não atendidos pela energia
elétrica, conforme dados do ano 2000.
É importante destacar, no entanto, que essa realidade tem sido
drasticamente modificada em nosso País nos últimos anos, principalmente após
o lançamento, em 2003, do Programa Luz Para Todos, que será mais bem
esclarecido no capítulo 3.1.3.

16

Figura 1 Mapas de exclusão de energia elétrica (A) e de desenvolvimento (B)
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (2000)

Conforme cita Rodrigues (2006),
“A constatação da relação entre desigualdade e acesso à
eletricidade reforça a importância da universalização para o
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, não podemos encarar o
atendimento da energia elétrica como uma política assistencialista.
É

necessário

que

os

projetos

de

eletrificação

venham

acompanhados de outras políticas de incentivo à produção, à
renda e à educação, para que realmente se promova o
desenvolvimento sustentável, uma vez que a energia por si só
dificilmente resolverá a questão da desigualdade nessas regiões”.
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3.1.3 Universalização da Energia Elétrica

A universalização dos serviços de energia elétrica foi estabelecida pela Lei
10.438/2002, na qual as concessionárias de distribuição têm a obrigatoriedade de
atender a todos os moradores existentes em sua área de concessão. Para acelerar
o acesso universal à energia elétrica no país, foi instituído o programa Luz Para
Todos, através do Decreto 4.873, de 11 de novembro de 2003, com o objetivo de
propiciar financiamentos e subsídios para os investimentos em projetos de
eletrificação rural a serem executados pelas concessionárias de distribuição e
outros agentes executores.
Até agosto de 2008, cerca de 1,7 milhões de residências rurais foram
beneficiadas pelo programa. Porém, atingir as metas pré-estabelecidas no
programa um grande esforço terá de ser feito uma vez que no Brasil existem
regiões remotas de difícil acesso, muito distante da rede elétrica e com uma
baixa densidade populacional.
O Programa Luz Para Todos, lançado pelo Governo Federal e com a
participação das Distribuidoras Estaduais, pretende reverter drasticamente a
situação precária de fornecimento de energia elétrica nas áreas rurais,
eletrificando até 2011 cerca de 2 milhões de residências e atingindo um total de
12 milhões de consumidores.
Para o caso de Minas Gerais, após o lançamento do programa em 2003,
verificou-se que os dados iniciais estavam subdimensionados. Ao final da Fase
III do Programa Luz para todos, que deverá ocorrer em 2011, a Cemig atenderá
praticamente 100% da população rural do Estado com energia elétrica,
totalizando 285 mil novos consumidores, que representam uma população
atendida de cerca de 1,5 milhões de pessoas1.

1

CEMIG. Portal Sustentabilidade. www.cemig.com.br. 2010.
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Nesse período, o investimento total no programa em Minas soma R$ 3
bilhões, sendo 77% desse montante de responsabilidade do Governo de Minas e
da Cemig e 23% do Governo Federal.

3.1.4 Alternativas Energéticas Para as Regiões Isoladas

O estudo apresentado até aqui sobre o papel da energia elétrica no
desenvolvimento das regiões isoladas e as características do consumo energético
no meio rural revelam que fatia expressiva da população não eletrificada é
constituída de produtores rurais de baixa renda, assalariados ou oriundos da
agricultura de subsistência. A demanda por energia elétrica dos clientes com
esse perfil caracteriza-se quase que exclusivamente por cargas de iluminação
residencial em horário de ponta, com consumos inferiores a 30 kWh/mês.
A energização dessas áreas isoladas é um empreendimento pouco rentável
e exige grandes investimentos em redes de distribuição para atender pequenas
demandas. Apesar dos subsídios estaduais e municipais para a conexão dessa
clientela, os custos de operação e manutenção fazem desses consumidores pouco
rentáveis para as empresas.
As dificuldades de fornecimento energético pelos meios da rede elétrica
convencional para as regiões isoladas têm levado as concessionárias de serviço
público, órgãos do Governo e de pesquisa a prospectarem formas alternativas
para esse atendimento.
Entre as alternativas comerciais existentes, as mais conhecidas são
biomassa, energia solar, eólica e pequenas turbinas hidráulicas. Determinadas
particularidades restringem a aplicação de algumas dessas fontes energéticas
para uso em eletrificação rural, pois é pouco provável coincidir a disponibilidade
do recurso energético (queda d’água, ventos constantes ou matéria orgânica)
com a necessidade de demanda por energia elétrica.
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Das fontes renováveis com uso comercial somente a energia solar
fotovoltaica reúne todas as características necessárias para ser utilizada em larga
escala como alternativa para eletrificação rural.
Apresentaremos a seguir os principais aspectos da Tecnologia Solar
Fotovoltaica e as características que a torna uma opção interessante para a
eletrificação em comunidades rurais isoladas.

3.2 Geração de Eletricidade Com Energia Solar Fotovoltaica

A conversão da energia solar diretamente em eletricidade, em um processo
limpo, silencioso e realizado no próprio local do consumo vai ao encontro de
uma grande aspiração da sociedade moderna. Principalmente neste final de
século, quando os principais processos de produção e transporte da eletricidade
são alvos de críticas, devido aos impactos ambientais que provocam. A
produção de eletricidade por meio de geradores fotovoltaicos já é, hoje, uma
realidade técnica e econômica que se espalha pelo mundo e que agora começa a
se difundir pelo Brasil, de acordo com Alvarenga (2006).
O Brasil, considerando a sua extensão territorial, as características de
dispersão de sua população, o seu elevado nível de radiação solar e o seu baixo
índice de eletrificação nas áreas rurais, está seguramente destinado a ser um
grande usuário dessa tecnologia. Observa-se, principalmente nas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e em algumas partes do Sudeste e do Sul, um
significativo número de consumidores, em potencial, de eletricidade, isolados e
distantes da rede elétrica existente. O atendimento de muitos deles por meio da
extensão da rede mostra-se inviável a curto, médio e, mesmo, longo prazos,
tendo em vista o baixo consumo previsto, o alto custo de instalação e a ausência
de rentabilidade. A alternativa fotovoltaica pode se revelar, em muitos casos,
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como uma alternativa factível e de menor custo que a extensão da rede, podendo
viabilizar, em prazos relativamente curtos, o atendimento a essa população.
As suas características mais marcantes são:


A Pulverização das propriedades facilita a introdução de unidades de
geração solar independente, em que cada usuário é um autoprodutor de
sua energia básica;



Utiliza-se sistema padrão que pode ser replicado com facilidade;



Satisfação do usuário (Obs.: deve-se entender que a grande maioria das
propriedades rurais tem um demanda baixa por energia, inferior a
30kwh/mês2, o que justifica a introdução de Sistemas fotovoltaicos como
fonte de geração de energia);



Facilidade de instalação e transporte para regiões remotas;



Disponibilidade de energia 100%;



Alta confiabilidade e baixa manutenção



Solução economicamente sustentável para propriedades distantes a mais de
2 km da rede



Eliminar os efeitos nocivos à saúde provocados pelo uso das lamparinas,
lampiões e velas (os lampiões e lamparinas a querosene, além de
oferecerem iluminação deficiente, provocam irritações no aparelho
respiratório, especialmente em crianças e são causadores de queimaduras e
incêndios);



Menor custo de eletrificação para residências e instalações comunitárias
de baixo consumo e distantes da rede elétrica;



Evita ou adia a extensão de redes de distribuição rural (investimentos
elevados e impacto ambiental);

2

CEMIG. Estudo de Distribuição ED-2.26. 2010.
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Geração isolada de energia elétrica no local de consumo e de forma não
agressiva ao meio ambiente;

A viabilidade de fornecimento de energia elétrica por sistemas
fotovoltaicos para regiões isoladas é tratada nos capítulos a seguir. Passemos a
explorar, então, dos aspectos da tecnologia fotovoltaica e as características que a
tornam atrativa para este atendimento.

3.2.1 Energia Solar Fotovoltaica

A conversão de energia solar em energia elétrica foi verificada pela
primeira vez por Edmond Becquerel, em 1839, ocasião em que constatou uma
diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor
quando exposto à luz. Em 1876, foi montado o primeiro aparato fotovoltaico,
resultado de estudos das estruturas no estado sólido e, apenas em 1956, iniciouse a produção industrial seguindo o desenvolvimento da microeletrônica.
Naquele ano, a utilização de fotocélulas foi de papel decisivo para os programas
espaciais. Com esse impulso, houve um avanço significativo na tecnologia
fotovoltaica, pois se aprimorou o processo de fabricação, a eficiência das células
e seu peso. Com a crise mundial de energia de 1973/74, a preocupação em
estudar novas formas de produção de energia fez com a utilização de células
fotovoltaicas não se restringisse somente a programas espaciais, mas que fossem
intensamente estudadas e utilizadas no meio terrestre para suprir o fornecimento
de energia.
Um dos fatores que impossibilitava a utilização da energia solar
fotovoltaica em larga escala era o alto custo das células fotovoltaicas. As
primeiras células foram produzidas com o custo de US$600/W para o programa
espacial. Com a ampliação dos mercados e várias empresas voltadas para a
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produção de células fotovoltaicas, o preço tem reduzido ao longo dos anos
podendo ser encontrado hoje, no mercado nacional, a um custo de até US$
5,00/Wp.
Atualmente, os sistemas fotovoltaicos vêm sendo utilizados em instalações
remotas possibilitando vários projetos sociais, agropastoris, de irrigação e
comunicações. As facilidades de um sistema fotovoltaico tais como:
modularidade, baixos custos de manutenção e vida útil longa, fazem com que
sejam de grande importância para instalações em lugares desprovidos da rede
elétrica3.

3.2.2 O Efeito Fotovoltaico

O efeito fotovoltaico ocorre em materiais da natureza denominados
semicondutores que se caracterizam pela presença de bandas de energia onde é
permitida a presença de elétrons (banda de valência) e de outra onde totalmente
“vazia” (banda de condução).
O semicondutor mais usado é o silício. Seus átomos se caracterizam por
possuírem quatro elétrons que se ligam aos vizinhos, formando uma rede
cristalina. Ao adicionarem-se átomos com cinco elétrons de ligação, como o
fósforo, por exemplo, haverá um elétron em excesso que não poderá ser
emparelhado e que ficará "sobrando", fracamente ligado a seu átomo de origem.
Isto faz com que, com pouca energia térmica, este elétron se livre, indo para a
banda de condução. Diz-se assim, que o fósforo é um dopante doador de elétrons
e denomina-se dopante n ou impureza n. Se, por outro lado, introduzem-se
átomos com apenas três elétrons de ligação, como é o caso do boro, haverá uma
falta de um elétron para satisfazer as ligações com os átomos de silício da rede.

3

CRESESB. Energia Solar, Princípios e Aplicações. CEPEL, 2010
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Esta falta de elétron é denominada buraco ou lacuna. Ocorre que, com pouca
energia térmica, um elétron de um sítio vizinho pode passar a esta posição,
fazendo com que o buraco se desloque. Diz-se, portanto, que o boro é um
aceitador de elétrons ou um dopante p.
Se, partindo de um silício puro, forem introduzidos átomos de boro em
uma metade e de fósforo na outra, será formado o que se chama junção pn. O
que ocorre nesta junção é que elétrons livres do lado n passam ao lado p onde
encontram os buracos que os capturam; isto faz com que haja um acúmulo de
elétrons no lado p, tornando-o negativamente carregado e uma redução de
elétrons do lado n, que o torna eletricamente positivo. Estas cargas aprisionadas
dão origem a um campo elétrico permanente que dificulta a passagem de mais
elétrons do lado n para o lado p; este processo alcança um equilíbrio quando o
campo elétrico forma uma barreira capaz de barrar os elétrons livres
remanescentes no lado n.
Se uma junção pn for exposta a fótons com energia maior que o gap,
ocorrerá a geração de pares elétron-lacuna; se isso acontecer na região onde o
campo elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando, assim,
uma corrente através da junção; esse deslocamento de cargas dá origem a uma
diferença de potencial ao qual chamamos de Efeito Fotovoltaico. (Figuras, 2 e 3)
Caso as duas extremidades do "pedaço" de silício forem conectadas por um fio,
haverá uma circulação de elétrons. Essa é a base do funcionamento das células
fotovoltaicas.
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Figura 2 Corte transversal de uma célula fotovoltaica
Fonte: Cresesb (2010)

Figura 3 Efeito fotovoltaico na junção PN
Fonte: Cresesb (2010)
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3.2.3 Tipos de Células

As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando o
silício (Si) e podendo ser constituída de cristais monocristalinos, policristalinos
ou de silício amorfo.

3.2.3.1 Silício Monocristalino

A célula de silício monocristalino é historicamente as mais usadas e
comercializadas como conversor direto de energia solar em eletricidade e a
tecnologia para sua fabricação é um processo básico muito bem constituído
(Figura, 4).
A fabricação da célula de silício começa com a extração do cristal de
dióxido de silício. Este material é desoxidado em grandes fornos, purificado e
solidificado. Este processo atinge um grau de pureza em 98 e 99% o que é
razoavelmente eficiente sob o ponto de vista energético e custo. Este silício para
funcionar como células fotovoltaicas necessita de outros dispositivos
semicondutores e de um grau de pureza maior devendo chegar na faixa de
99,9999%.
Para se utilizar o silício na indústria eletrônica, além do alto grau de
pureza, o material deve ter a estrutura monocristalina e baixa densidade de
defeitos na rede. O processo mais utilizado para se chegar às qualificações
desejadas é chamado “processo Czochralski”. O silício é fundido juntamente
com uma pequena quantidade de dopante, que é normalmente o boro o qual é do
tipo p.
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Figura 4 Célula de silício monocristalino
Fonte: Cresesb (2010)

Com um fragmento do cristal devidamente orientado e sob rígido controle
de temperatura, vai-se extraindo do material fundido um grande cilindro de
silício monocristalino levemente dopado.
Esse cilindro obtido é cortado em fatias finas de aproximadamente 300 m.
Após o corte e limpeza de impurezas das fatias, devem-se introduzir impurezas
do tipo N de forma a obter a junção. Esse processo é feito através da difusão
controlada, na qual as fatias de silício são expostas a vapor de fósforo em um
forno cuja temperatura varia entre 800 a 1000 C.
Dentre as células fotovoltaicas que utilizam o silício como material base,
as monocristalinas são, em geral, as que apresentam as maiores eficiências. As
fotocélulas comerciais obtidas com o processo descrito atingem uma eficiência
de até 15%, podendo chegar em 18% em células feitas em laboratórios.
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3.2.3.2 Silício Policristalino

As células de silício policristalino, são mais baratas que as de silício
monocristalino por exigirem um processo de preparação das células menos
rigoroso. A eficiência, no entanto, cai um pouco em comparação as células de
silício monocristalino. O processo de pureza do silício utilizada na produção das
células de silício policristalino é similar ao processo do Si monocristalino, o que
permite obtenção de níveis de eficiência compatíveis (Figura, 5).
Basicamente, as técnicas de fabricação de células policristalinas são as
mesmas na fabricação das células monocristalinas, porém com menores rigores
de controle. Podem ser preparadas pelo corte de um lingote, de fitas ou
depositando um filme num substrato, tanto por transporte de vapor como por
imersão. Nestes dois últimos casos só o silício policristalino pode ser obtido
Cada técnica produz cristais com características específicas, incluindo tamanho,
morfologia e concentração de impurezas. Ao longo dos anos, o processo de
fabricação tem alcançado eficiência máxima de 12,5% em escalas industriais.

Figura 5 Célula de silício policristalino
Fonte: Cresesb (2010)
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3.2.3.3 Silício Amorfo

Uma célula de silício amorfo difere das demais estruturas cristalinas por
apresentar alto grau de desordem na estrutura dos átomos. A utilização de silício
amorfo para uso em fotocélulas tem mostrado grandes vantagens tanto nas
propriedades elétricas quanto no processo de fabricação. Por apresentar uma
absorção da radiação solar na faixa do visível e podendo ser fabricado mediante
deposição de diversos tipos de substratos, o silício amorfo revela-se uma forte
tecnologia para sistemas fotovoltaicos de baixo custo.
Mesmo apresentando um custo reduzido na produção, o uso de silício
amorfo apresenta duas desvantagens: a primeira é a baixa eficiência de
conversão comparada às células mono e policristalinas de silício; em segundo, as
células são afetadas por um processo de degradação logo nos primeiros meses de
operação, reduzindo, assim, a eficiência ao longo da vida útil.
Por outro lado, o silício amorfo apresenta vantagens que compensam as
deficiências acima citados, tais quais:


Processo de fabricação relativamente simples e barato;



Possibilidade de fabricação de células com grandes áreas;



Baixo consumo de energia na produção.

3.2.4 Módulos Fotovoltaicos

Pela baixa tensão e corrente de saída em uma célula fotovoltaica, agrupamse várias células formando um módulo. O arranjo das células nos módulos pode
ser feito conectando-as em série ou em paralelo (Figura, 6).
Ao conectar as células em paralelo, somam-se as correntes de cada módulo
e a tensão do módulo é exatamente a tensão da célula. A corrente produzida
pelo efeito fotovoltaico é contínua. Pelas características típicas das células
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(corrente máxima por volta de 3A e tensão muito baixa, em torno de 0,7V) este
arranjo não é utilizado salvo em condições muito especiais.

Figura 6 Células em paralelo e em série
Fonte: Cresesb (2010)

A conexão mais comum de células fotovoltaicas em módulos é o arranjo
em série. Este consiste em agrupar o maior número de células em série, onde se
soma a tensão de cada célula, chegando a um valor final de 12 v, o que
possibilita a carga de acumuladores (baterias), que também funcionam na faixa
dos 12 v.
Quando uma célula fotovoltaica dentro de um módulo, por algum motivo,
estiver encoberta, a potência de saída do módulo cairá drasticamente por estar
ligada em série e comprometerá todo o funcionamento das demais células no
módulo. Para que toda a corrente de um módulo não seja limitada por uma
célula de pior desempenho (o caso de estar encoberta), usa-se um diodo de passo
ou de “by-pass” (Figura, 7). Esse diodo serve como um caminho alternativo para
a corrente e limita a dissipação de calor na célula defeituosa. Geralmente o uso
do diodo by-pass é feito em grupamentos de células, o que torna muito mais
barato comparado ao custo de se conectar um diodo em cada célula.
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Figura 7 Ligação de diodo by-pass entre células
Fonte: Cresesb (2010)

Outro problema que pode acontecer é quando surge uma corrente negativa
fluindo pelas células, ou seja, ao invés de gerar corrente, o módulo passa a
receber muito mais do que produz. Essa corrente pode causar queda na
eficiência das células e, em caso mais drástico, a célula pode ser desconectada
do arranjo causando, assim, a perda total do fluxo de energia do módulo. Para
evitar esses problemas, usa-se um diodo de bloqueio, impedindo, dessa forma,
correntes reversas que podem ocorrer caso liguem o módulo diretamente em um
acumulador ou bateria.

3.2.4.1 Características Elétricas dos Módulos Fotovoltaicos

Geralmente, a potência dos módulos é dada pela potência de pico. Tão
necessário quanto este parâmetro, existem outras características elétricos que
melhor caracteriza a funcionabilidade do módulo. As principais características
elétricas dos módulos fotovoltaicos são as seguintes:


Voltagem de Circuito Aberto (Voc)



Corrente de Curto Circuito (Isc)
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Potência Máxima (Pm)



Voltagem de Potência Máxima (Vmp)



Corrente de Potência Máxima (Imp)
A condição padrão para se obtiver as curvas características dos módulos é

definida para radiação de 1000W/m2 (radiação recebida na superfície da Terra
em dia claro, ao meio dia), e temperatura de 25ºC na célula (a eficiência da
célula é reduzida com o aumento da temperatura).
Estas características poderão ser mais bem visualizadas nos Gráficos 3 e 4.

Curva característica IxV

Curva de potência versus tensão

Gráfico 3 Características Elétricas dos Módulos Fotovoltaicos
Fonte: Cresesb (2010)
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Parâmetros de potência máxima
Gráfico 4 Características Elétricas dos Módulos Fotovoltaicos
Fonte: Cresesb (2010)

3.2.4.2 Fatores que Afetam as Características Elétricas dos Módulos

Os principais fatores que influenciam nas características elétricas de um
painel são a intensidade luminosa e a temperatura das células. A corrente gerada
nos módulos aumenta linearmente com o aumento da Intensidade luminosa. Por
outro lado, o aumento da temperatura na célula faz com que a eficiência do
módulo caia abaixando assim os pontos de operação para potência máxima
gerada (Gráfico, 5).
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Gráfico 5 Efeito causado pela variação da intensidade luminosa e pela temperatura na
Célula.
Fonte: Cresesb (2010)

3.2.5 Sistemas Fotovoltaicos

Um sistema fotovoltaico pode ser classificado em três categorias distintas:
sistemas isolados, híbridos e conectados a rede. Os sistemas obedecem a uma
configuração básica onde o sistema deverá ter uma unidade de controle de
potência e também uma unidade de armazenamento (Figura, 8).

Figura 8 Configuração básica de um sistema fotovoltaico
Elaborada pelo autor
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3.2.5.1 Sistemas Isolados

Sistemas isolados, em geral, utilizam alguma forma de armazenamento de
energia. Esse armazenamento pode ser feito através de baterias, quando se
deseja utilizar aparelhos elétricos ou armazena-se na forma de energia
gravitacional, quando se bombeia água para tanques em sistemas de
abastecimento. Alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o
que é o caso da irrigação, na qual toda a água bombeada é diretamente
consumida ou estocada em reservatórios.
Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia em baterias,
usa-se um dispositivo para controlar a carga e a descarga na bateria. O
“controlador de carga” tem como principal função não deixar que haja danos na
bateria por sobrecarga ou descarga profunda. O controlador de carga é usado em
sistemas pequenos em que os aparelhos utilizados são de baixa tensão e corrente
contínua (CC).
Para alimentação de equipamentos de corrente alternada (CA) é necessário
um inversor. Esse dispositivo geralmente incorpora um seguidor de ponto de
máxima potência necessário para otimização da potência final produzida. Tal
sistema é usado quando se deseja mais conforto na utilização de
eletrodomésticos convencionais.
Os sistemas isolados são os sistemas comumente adotados pelas
concessionárias no atendimento da eletrificação rural, objeto deste trabalho.

3.2.5.2 Sistemas Híbridos

Sistemas híbridos são aqueles que, desconectado da rede convencional,
apresentam várias fontes de geração de energia como, por exemplo: turbinas
eólicas, geração diesel, módulos fotovoltaicos entre outras. A utilização de
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várias formas de geração de energia elétrica torna-se complexo na necessidade
de otimização do uso das energias. É necessário um controle de todas as fontes
para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o usuário (Figura, 9).

Figura 9 Exemplo de sistema híbrido
Fonte: Cresesb (2010)

3.2.5.3 Sistemas Interligados à Rede

Sistemas interligados à rede utilizam grandes números de painéis
fotovoltaicos e não utilizam armazenamento de energia, pois toda a geração é
entregue diretamente na rede. Esse sistema representa uma fonte complementar
ao sistema elétrico de grande porte ao qual está conectada. Todo o arranjo é
conectado em inversores e logo em seguida ligado diretamente na rede. Os
inversores devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança para que a
rede não seja afetada (Figura, 10).
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Figura 10 Sistema conectado à rede.
Fonte: Cresesb (2010)

3.2.6 Componentes Típicos de um sistema Fotovoltaico

Figura 11 Componentes de um sistema fotovoltaico
Fonte: Cresesb (2010)
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3.2.6.1 O Gerador Fotovoltaico (Painel Solar)

A célula fotovoltaica é o elemento básico do gerador fotovoltaico. É na
célula que se dá a conversão da energia radiante do sol em energia elétrica.
Usualmente, tem a forma de pequenos discos ou retângulos e são fabricadas em
grande escala.
Conforme os materiais utilizados e de acordo com a área apresentam
características elétricas específicas. São extremamente frágeis e geram,
individualmente, uma quantidade de energia muito pequena, geralmente em
tensões muito baixas da ordem de 0,4 a 0,5 volts.
O módulo fotovoltaico (Figura, 12) é a unidade básica do subsistema de
geração de eletricidade. Consiste de uma estrutura montada em quadro,
geralmente de alumínio e é composto de um conjunto de células fotovoltaicas
ligadas eletricamente entre si em paralelo e em série, cobertas por um
encapsulamento que protege as mesmas e suas conexões da ação do tempo e dos
eventuais impactos. As células são cobertas, do lado exposto ao sol, por uma
cobertura transparente, normalmente vidro, plástico ou resina de silicone. Na
parte traseira são revestidas por um material plástico, normalmente EVA ou
PVB, e outros materiais. Todos esses revestimentos, em conjunto com o quadro
de alumínio, resultam em uma estrutura rígida e resistente ao manuseio e às
intempéries. É importante que as células fiquem protegidas da umidade do ar
para que possam manter suas características ao longo de sua vida útil.
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Figura 12 Módulos fabricados pela empresa Kyocera
Fonte: Cresesb (2010)

3.2.6.2 Banco de Baterias

Devido às características de variabilidade da radiação solar, a eletricidade
produzida pelos módulos fotovoltaicos apresenta níveis variáveis, dependendo
das condições de insolação. Durante a noite, não há nenhuma geração e, no
início da manhã ou no final da tarde, os níveis de energia elétrica gerados são
baixos. O mesmo ocorre em dias nublados. Próximo ao meio-dia, a geração está
no máximo. Para algumas aplicações, como o bombeamento d’água, isso pode
não ser problema, pois se pode armazenar a água em reservatórios e usá-la
quando se desejar. Entretanto, na maioria das aplicações de sistemas isolados,
necessita-se que a energia elétrica esteja disponível durante as 24 horas do dia e,
principalmente, à noite, para iluminação.
O armazenamento da energia elétrica contínua gerada pelos módulos é,
normalmente, realizado por meio de acumuladores elétricos ou baterias. Nesses
equipamentos a energia elétrica é armazenada sob a forma de energia química.
Quando se necessita dessa energia armazenada, esta é novamente
convertida em energia elétrica contínua. Cada bateria é composta por um
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conjunto de células eletroquímicas. Conforme o número de células ligadas em
série, se tem a tensão elétrica da bateria.

3.2.6.2.1 Tipos de baterias

Há diversos tipos de baterias utilizando tecnologias e materiais diferentes,
que resultam em equipamentos de tamanhos, pesos, capacidades de
armazenamento, custos e durabilidades bastante diferentes.
Existem as baterias automotivas especificamente projetadas para veículos
nos quais se desejam correntes elevadas e ocorrem poucas descargas profundas.
Temos as baterias próprias para tração, como as utilizadas em veículos
elétricos, adequadas às descargas profundas, características dessa aplicação. As
baterias estacionárias, usadas como backups em condições de emergência
trabalham mais em flutuação, fornecendo energia para a carga com esporádicos
ciclos mais profundos de descarga e carga. Já as baterias fotovoltaicas,
trabalham com ciclos diários de carga e descarga, com esporádicos ciclos mais
profundos em épocas de chuva.

Figura 13 As baterias mais utilizadas em sistemas fotovoltaicos são as de chumbo-acido.
Fonte: Solenerg (2010)
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Existem baterias especificamente projetadas para sistemas fotovoltaicos
que levam em conta as características próprias desse tipo de aplicação. Deve ser
evitado o uso de baterias comuns, utilizadas em veículos.
As características de baterias para sistemas fotovoltaicos são:
Tensão - As baterias mais utilizadas em sistemas fotovoltaicos são de 12 V
de tensão nominal, mas também são usadas baterias de 6 V. Esta é a tensão
nominal, já que a tensão realmente presente nos terminais da bateria depende de
sua condição de carga e do fornecimento ou solicitação externa de energia.
Normalmente, a bateria está a plena carga com 14,3 V, não devendo receber
mais corrente e quando atinge 11,3 V as cargas devem ser desligadas. Essas
providências aumentam a vida útil da bateria.
Capacidade de armazenamento de energia - Quanto maior é a
capacidade da bateria em armazenar energia, maior autonomia de funcionamento
na ausência de radiação solar tem o sistema.
Essa capacidade pode ser expressa em Wh ou kWh, mas, a forma mais
comum é expressá-la em Ah (Ampère-hora).
Uma bateria típica utilizada em sistemas fotovoltaicos tem uma capacidade
nominal de descarga de 110 Ah em 20 horas - referência a 25°C. Isso significa
que se podem tirar 5,5 A, durante 20 horas, quando a temperatura é de 25°C ou
55 A, durante 2 horas.
Eficiência - Mostra a relação entre a energia retirada de uma bateria e a
quantidade de energia que se tem que colocar para que ela volte ao mesmo
estado de carga anterior. Considerando o ciclo diário de carga e descarga das
baterias em sistemas fotovoltaicos, é importante que estas apresentem nível de
eficiência elevado.
Vida útil - A vida útil de uma bateria termina quando ela não consegue
mais armazenar 80% da energia que armazenava quando nova. Isso significa que
ela precisa ser substituída. E isso é um problema quando se considera que os
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sistemas fotovoltaicos estão situados em locais remotos, distantes de centros de
manutenção. Além disso, os custos das baterias são relativamente altos, para
muitos dos usuários. Portanto, é importante que as baterias para sistemas
fotovoltaicos tenham vida longa, de preferência acima de 3 ou 4 anos.
Fatores que diminuem a vida útil das baterias são a alta frequência e a
profundidade das descargas e a temperatura elevada de operação. Nessas
condições, os eletrodos perdem material ativo em um processo irreversível e
cumulativo. A forma como a vida útil da bateria é afetada por esses dois
parâmetros está ilustrada no Gráfico 6.

Gráfico 6 Influência da profundidade de descarga e da temperatura na vida da bateria.
Fonte: Alvarenga (2006)

Manutenção - Podem ser usadas, em sistemas fotovoltaicos, tanto as
baterias abertas, que necessitam de inspeção periódica do eletrólito e eventual
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adição de água, como as baterias seladas, do tipo “livre de manutenção”, sem
necessidade de reposição de água. Em aplicações pequenas em locais remotos,
sem estrutura de manutenção, é recomendável que se use a bateria selada.

3.2.6.3 Controlador de Carga

O controlador de carga é um equipamento utilizado em sistemas
fotovoltaicos, basicamente, para a proteção das baterias, garantindo uma vida
útil maior para as mesmas. Ele é muito importante, considerando que a bateria é
um equipamento crítico no sistema e responsável pela maior parte das despesas
que se tem com um sistema fotovoltaico, após sua instalação. Ele protege a
bateria tanto contra as descargas profundas quanto contra o carregamento
excessivo, que provoca aumentos de temperatura. Durante o funcionamento
normal de um sistema fotovoltaico com um sistema de armazenamento de
energia (banco de baterias) conectado, alguns problemas, conforme listado
abaixo comumente ocorre nos seus elementos, decorrente da própria condição de
funcionamento dos painéis solares, em que a tensão e corrente fornecidas variam
de acordo com o regime de sol e também pela própria variação da carga:


Sulfatação das placas



Longos períodos com baixa carga



Estratificação do eletrólito



Perda permanente de capacidade de carga



Corrosão das placas positivas



Liberação de gases e aquecimento excessivos



Falha prematura
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Figura 14 Controlador de carga em um Arranjo típico.
Fonte: Solenerg (2010)

O controlador de Carga é o dispositivo usado para evitar estes danos nas
baterias,

protegendo-as

da

sobrecarga

e

descarga

excessiva.

Ações do controlador de carga:


Monitora a tensão da bateria



Desconexão do gerador fotovoltaico por tensão excessiva HVD = High
Voltage Disconnection



Desconexão da carga por tensão baixa LVD = Low Voltage
Disconnection



Tipos de carregamento:
 Carga profunda
 Carga de equalização
 Carga de flutuação



A especificação correta do controlador de carga é muito importante para
o perfeito funcionamento de um sistema fotovoltaico, protegendo as
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baterias contra cargas e descargas excessivas e permitindo ao usuário o
monitoramento do funcionamento de seus equipamentos.
3.2.6.4 Inversores
Muitos equipamentos elétricos, principalmente eletrodomésticos, estão
disponíveis apenas em corrente alternada, usualmente na faixa de 127 V e 220 V
– 60 Hz. O mercado ainda não disponibiliza em corrente contínua toda a gama
de equipamentos que podem ser usados em sistemas fotovoltaicos, tais como
televisores, DVD, etc.
A função do inversor é transformar a energia elétrica contínua das baterias
em energia elétrica alternada adequada para estes equipamentos. Usualmente
trabalham com tensões de entrada de 12 ou 24 ou 48 Vcc e convertem para 120
ou 240 Vca na frequência de 60 Hz. Outra vantagem de se trabalhar com
inversores é que se eleva o nível de tensão de trabalho reduzindo-se o diâmetro
dos cabos elétricos e as perdas ôhmicas já que se trabalha com correntes
menores.

Figura 15: Modelo de Inversor
Fonte. Solenerg (2010)
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Em algumas instalações o uso de inversor deve ser evitado, pois apresenta
um custo significativo, eleva a complexidade dos sistemas sendo fonte de
defeitos, reduz a eficiência global da instalação, eleva a tensão aumentando o
risco de choques elétricos. As perdas elétricas no inversor podem ser muito
grandes, podendo variar em inversores de boa qualidade entre 5 e 15% mas
podendo chegar a até mesmo 30% em alguns inversores no mercado quando em
operação com pequenas cargas.
A qualidade do equipamento influencia muito na eficiência de acordo com
a concepção do circuito interno. Recomenda-se que sejam usados inversores
bem dimensionados sem muita folga. Esse procedimento permite que o inversor
trabalhe mais próximo a plena carga e com maior eficiência. É interessante que o
consumo do inversor em situações de carga zero seja muito pequeno
permanecendo no modo stand-by (disponível em poucos equipamentos).
Alguns aparelhos representam desafios para o inversor: motores (geladeira,
liquidificador, ventilador, etc.) que apresentam uma corrente de partida muito
elevada, reatores eletrônicos de lâmpadas fluorescentes (muitos não aceitam
formas de onda com muita distorção). É preciso que o fornecedor seja
consultado sobre as possibilidades do inversor desejado ser compatível com o
aparelho que será ligado.
Existem inversores que apresentam na saída uma forma de onda
praticamente senoidal, outros trabalham com uma forma de onda senoidal
modificada ou mesmo com onda quadrada. Quanto mais senoidal é a forma da
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onda maior é a qualidade do inversor, menor o nível de distorção e maior o
custo. 4
As principais características elétricas de um inversor são:
Tensão de entrada: faixa de variação adequada à variação da tensão das
baterias – V
Tensão de saída: com pouca variação em função do nível de carregamento e
com as características da carga – V
Frequência: estabilidade com a carga (60 Hz)
Potência: nominal em operação contínua – W; sobrecargas de média duração –
W; cargas elevadas de curta duração – W
Eficiência: deve ser elevada em toda a faixa de operação, ter baixo consumo a
vazio ou funcionar em stand-by com detecção automática de carga e
desligamento automático.

4

SOLENERG. Catálogo, 2010
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3.3 Legislação Da Aneel Sobre A Eletrificação Rural Com Sistemas
Fotovoltaicos

Conforme foi discutido no capítulo 3.3.1, a universalização dos serviços de
energia elétrica foi estabelecida pela Lei 10.438/2002, na qual as concessionárias
de distribuição têm a obrigatoriedade de atender a todos os moradores existentes
em sua área de concessão. Para acelerar o acesso universal à energia elétrica no
país, foi instituído o programa Luz Para Todos, através do Decreto 4.873, de 11
de novembro de 2003, com o objetivo de propiciar financiamentos e subsídios
para os investimentos em projetos de eletrificação rural a serem executados
pelas concessionárias de distribuição e outros agentes executores.
Nas áreas isoladas, como por exemplo, as propriedades e comunidades
situadas principalmente na região Amazônica, torna-se economicamente muito
difícil o atendimento elétrico por meio da extensão de redes de distribuição. Para
muitos casos, o atendimento poderá ser viabilizado com a introdução de Fontes
Renováveis de Energia (FRE), as quais têm, como peculiaridade, a geração e o
uso da energia no próprio local ou nas proximidades de onde está sendo
utilizada.
Diante dessa realidade, em junho de 2005, a ELETROBRÁS estabeleceu
uma

parceria

com

a

GTZ

(Deutsche

Gesellschaft

für

Technische

Zusammenarbeit), no âmbito do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o
Governo do Brasil e o Governo da Alemanha, para desenvolver um projeto de
disseminação de fontes renováveis de energia no Norte e Nordeste do Brasil.

3.3.1 Legislação Aneel sobre Fontes Renováveis de Energia
A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão do Ministério
das Minas e Energia, tem a missão de regular e fiscalizar a geração, transmissão,
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distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil procurando
equilibrar, através de suas normas e resoluções, os interesses do consumidor e
dos agentes do setor elétrico nacional.
Especificamente visando a normatização do atendimento à regiões isoladas
com fontes alternativas de energia, a ANEEL criou a resolução Nº 83, de 20 de
Setembro de 2004, estabelecendo as condições mínimas para este fornecimento.
3.3.2 Resolução Normativa N° 83/2004 – ANEEL

A Resolução Normativa N° 83/2004 – ANEEL estabelece os
procedimentos e as condições de fornecimento por intermédio dos SIGFI’s, que
é, por definição - “sistema de geração de energia elétrica implantado por
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, utilizando
exclusivamente fonte de energia intermitente para o fornecimento a unidade
consumidora única”.
Esse atendimento deve cumprir os requisitos relativos à qualidade,
aspectos técnicos e relações comerciais, todos referentes à tecnologia de geração
de eletricidade através do SIGFI. Dessa forma, o sistema SIGFI pode ser usado
pelas concessionárias de forma a respaldar legalmente seus projetos de
eletrificação.
Algumas

das

principais

características

obrigatórias

aos

SIGFI’s

implantados (Artigo 3º, inciso I, .3):


A energia elétrica fornecida deverá ser em corrente alternada senoidal;



Deverá enquadrar-se em uma das cinco classificações de atendimento,
conforme apresentada na Tabela 1;



Deverá dispor de autonomia mínima de 2 dias;
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É permitido à concessionária utilizar SIGFI com disponibilidade mensal
superior a 80 kWh/mês, desde que garanta uma autonomia mínima de 2
dias;



Todos os componentes do SIFGI devem ser fornecidos e instalados sob
a responsabilidade da concessionária. Tais componentes devem atender
determinadas exigências das normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, tais como INMETRO;



As concessionárias devem enviar, semestralmente, relatórios estatísticos
de desempenho dos sistemas instalados contendo, no mínimo:
o

Informações sobre a quantidade de unidades instaladas por tipo
de SIGFI e fonte primária;

o

N° de reclamações recebidas no período por tipo de SIGFI e
fonte primária;

o

Relação da frequência de falhas por componente do sistema.

Tabela 1 Classificação e disponibilidade de atendimento
Consumo

Potência

Autonomia

KWh/mês

W

(dias)

Tipo
Wh/dia

SIGFI 13

435

13

250

2

SIGFI 30

1000

30

500

2

SIGFI 45

1500

45

700

2

SIGFI 60

2000

60

1000

2

SIGFI 80

2650

80

1250

2

Fonte: Aneel (2004)

O Sistema fotovoltaico, dentro da Normativa N° 83/2004 –

ANEEL é classificado como SIGFI.
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De acordo com a resolução acima, a disponibilidade mensal garantida
mínima dos SIGFI é de 13 kWh/mês.
O sistema fotovoltaico será definido após a identificação da potência de
pico (Wp) do gerador fotovoltaico, mínima, necessária para atender à Resolução
Normativa. Quanto maior a insolação, melhor serão as condições de geração de
eletricidade. De maneira geral, as regiões localizadas dentro das latitudes 23,45º
e -23,45º (regiões intertropicais) têm maior disponibilidade de insolação. Logo,
torna-se necessário o conhecimento dessa variável para as regiões que serão
atendidas pelo sistema fotovoltaico, para que a energia disponibilizada pelo
sistema garanta a exigência da ANEEL, para as diferentes classes de
atendimento5.
Essa resolução estabelece, também, procedimentos a serem adotados no
faturamento, operacionalizações da O&M, indicador de nível de interrupção,
dentre outras definições.

5

CEMIG. Norma ND 2.11, 2010
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4 A EXPERIÊNCIA DA CEMIG NA ELETRIFICAÇÃO RURAL

4.1 A Cemig
A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG é a Concessionária de
energia responsável pela Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica
para o estado de Minas Gerais, atuando ainda em 15 estados e no Chile. Atua
também na área de Soluções Energéticas, tendo adquirido recentemente o parque
eólico de Praias de Pajuru, no Ceará.
O Grupo Cemig é constituído por 49 empresas e 10 consórcios. Na área de
distribuição de energia elétrica, a Cemig é responsável por aproximadamente
12%

do

mercado

de

Distribuição

de

energia

elétrica

nacional.

Atualmente, a Companhia é um dos maiores grupos empresariais do setor
energético brasileiro.
Em 2006, a Empresa adquiriu cerca de 25% da Light, distribuidora de
energia que atende à capital Rio de Janeiro e outros municípios fluminenses.
Tem, ainda, participação acionária na TBE – Transmissora Brasileira de
Energia, que possui e opera linhas de transmissão no Norte e Sul do País. A
Cemig é responsável pelo atendimento a cerca de 18 milhões de pessoas, em 774
municípios de Minas Gerais, e pela gestão da maior rede de distribuição de
energia elétrica da América do Sul, com mais de 400 mil km de extensão.

4.2 Programa de Eletrificação Rural - Luz para Todos

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia
Elétrica - “Luz para Todos” foi instituído através do Decreto n. º 4.873 de 11 de
novembro de 2003, com o objetivo de levar energia elétrica para mais de 12
milhões de pessoas até 2011, em todo o Brasil.
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Durante toda sua existência como empresa atuante no setor de energia
elétrica, a CEMIG sempre considerou a Eletrificação Rural como um fator
importante para o desenvolvimento regional, permitindo à população uma
melhor qualidade de vida, acesso à informação, educação e integração.
Nas 285 mil ligações a efetuar em Minas Gerais dentro do programa Luz
Para Todos, estão incluídos os atendimentos a 12 mil famílias em projetos de
assentamentos por reforma agrária, comunidades tradicionais e escolas
municipais e estaduais.
O mercado-alvo do projeto são os pequenos produtores rurais, que
utilizarão a energia como bem de consumo e, quando aplicável, como fator de
produção em processos agropecuários. Além do produtor rural, existem outros
domicílios/estabelecimentos que se enquadram no projeto: sítios de lazer,
chácaras, escolas, centros comunitários, igrejas, pesque-pague, armazéns
comerciais, sacolões, postos de saúde, postos de gasolina, etc, desde que
atendam cumulativamente aos critérios de universalização do projeto.6
Todas as residências com ligações monofásicas ou em residências em
assentamentos rurais, comunidades remanescentes de quilombos ou territórios
indígenas com ligações bifásicas, a CEMIG estenderá a rede de baixa tensão do
padrão de entrada até a moradia e instalará 1 (um) ponto de luz por cômodo até o
limite de 3 (três) pontos de luz e 2 (duas) tomadas.
Para levar a energia elétrica a esses novos consumidores, serão construídos
65 mil km de redes e instalados 120 mil transformadores e 580 mil postes em
todo o Estado. No local onde a rede convencional não se mostrar viável, a
CEMIG irá instalar sete mil painéis fotovoltaicos, que utilizam energia solar.
O programa “Luz para Todos” possui forte caráter social pelo fato de a
CEMIG realizar em todas as ligações, sem a participação financeira dos

6

CEMIG. Relatório Noroeste. 2008
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beneficiados, extensões de redes rurais até a moradia, instalação e ligação dos
padrões de entrada e, ainda, 1 (um) ponto de luz por cômodo até o limite de 3
(três) pontos de luz e 2 (duas) tomadas, em todas as residências com ligações
monofásicas, residências situadas em assentamentos rurais, comunidades
remanescentes de quilombos ou territórios indígenas com ligações bifásicas.

Figura 16 Distribuição dos domicílios com energia elétrica em Minas Gerais.
Fonte: Fundação João Pinheiro, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2001)
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4.3 Histórico da Energia Solar Fotovoltaica na Cemig

Há vários anos, a CEMIG vem investigando o uso da energia solar no
Estado de Minas Gerais, tendo acumulado experiência e conhecimento no
desempenho técnico dos equipamentos, bem como na adaptabilidade e
aplicabilidade dessa tecnologia, considerando-se as condições climáticas e os
parâmetros socioeconômicos do Estado, em várias aplicações, tais como em
telecomunicações, proteção catódica e pré-eletrificação rural.
Porém, foram concentrados os maiores esforços na utilização dessa
tecnologia em áreas rurais, isoladas da rede elétrica convencional. Desde 1986, a
CEMIG tem avaliado a viabilidade técnica e econômica da eletrificação rural de
consumidores remotos, de baixo potencial de consumo de eletricidade,
utilizando a energia solar como fonte energética. O principal objetivo é tornar
disponível uma tecnologia mais econômica que a rede elétrica convencional, que
permita a essas pessoas usufruírem os benefícios da eletricidade.
Para alcançar esse objetivo, foram implantadas diversas instalações
experimentais e de demonstração, utilizando a tecnologia fotovoltaica de
transformação direta da energia radiante do sol em eletricidade. Essas
instalações decorreram de convênios e aporte de recursos de diversas entidades
nacionais e internacionais, tais como Centro de Pesquisas em Energia Elétrica CEPEL, National Renewable Energy Laboratory - NREL, GTZ, Banco Alemão
KfW, Ministério de Minas e Energia, através do Programa de Desenvolvimento
Energético de Estados e Municípios - PRODEEM, municípios, dentre tantos
outros.
Entre 1993-1997 foram implantados vários projetos da demonstração da
tecnologia fotovoltaica, dentre eles três merecem especial destaque:
•

Programa de Assistência ao Desenvolvimento Rural no Brasil,
CEPEL/ELETROBRÁS.

Os

equipamentos

foram

doados

ao
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CEPEL/ELETROBRÁS através de acordo de cooperação técnica entre
este e o Laboratório Nacional das Energias Renováveis dos Estados
Unidos - NREL (National Renewable Energy Laboratory). Foram
instalados, dentro do programa, 70 sistemas fotovoltaicos, em 14
municípios mineiros, escolas, centros comunitários, postos de saúde e
residências rurais, os quais vêm sendo monitorados para avaliação do
desempenho técnico desses sistemas;
•

Uso Racional de Energia na Agricultura, oriundo de cooperação técnica
entre

CEMIG

e

GTZ

(Deutsche

Gesellchaft

fur

Technische

Zusammernarbeit.). Através deste Programa, foram implantados
sistemas fotovoltaicos para eletrificação de residências rurais em
Diamantina e para projetos de bombeamento d’água e irrigação em
Araçuaí. O Programa está testando um modelo comercial para
implantação da tecnologia fotovoltaica em comunidades rurais;
•

Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios –
PRODEEM – o qual tem por objetivo principal viabilizar o suprimento
de energia às populações que habitam o meio rural, apoiando o
atendimento das demandas sociais das comunidades. A partir de 1996
foi iniciada a instalação de sistemas fotovoltaicos em escolas rurais
dentro do projeto “Eletrificação de Escolas e Centros Comunitários
Rurais Utilizando Sistemas Fotovoltaicos”, em parceria com o Governo
do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Educação e
CEMIG, sendo um suporte essencial para utilização de sistemas
fotovoltaicos em maior escala no estado.

Baseado nos resultados positivos oriundos destes programas, a CEMIG
criou o “Programa LUZ SOLAR - Pré-eletrificação Rural Utilizando Sistemas
Fotovoltaicos", em 1999, que foi um marco histórico para utilização da geração
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descentralizada bem como da sustentabilidade da tecnologia fotovoltaica dentro
da CEMIG.
O Programa LUZ SOLAR beneficiou 550 domicílios rurais e 600 escolas,
em parceria com o MME, através do PRODEEM. Esse programa contou com
recursos oriundos da CEMIG e de Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado
da Educação, Secretaria de Minas e Energia e pelo Ministério de Minas e
Energia, através do Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e
Municípios – PRODEEM e o Banco alemão KfW.
Através desse programa, foi montado o Núcleo de Treinamento de Energia
Solar Fotovoltaico da CEMIG, na EFAP, em 1998, que tem possibilitado o
treinamento de técnicos da empresa, empreiteiros e outras concessionárias na
tecnologia fotovoltaica, possibilitando a operacionalização da O&M, de sistemas
fotovoltaicos dentro das rotinas da CEMIG – Distribuidora.
Baseado no domínio técnico da tecnologia fotovoltaica pelo corpo técnico
da CEMIG e implantação da infraestrutura de operacionalização, a empresa
decidiu escolher sistemas fotovoltaicos como a tecnologia complementar à rede
elétrica para o cumprimento da meta de universalização dentro do Programa
Luz para Todos7.

4.4 Critérios para Utilização de Sistemas Fotovoltaicos

Os critérios a seguir apresentados são baseados na norma interna da
CEMIG, ND 2.11, que se aplica aos Sistemas Fotovoltaicos instalados pela
Companhia.

7

CEMIG. Norma ND 2.11, 2010
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4.4.1 Critérios de Decisão

Os sistemas fotovoltaicos são utilizados para atendimento a domicílios e
centros comunitários rurais, tais como escolas, postos de saúde, casas de
máquina e etc. Os critérios para a escolha de sistemas fotovoltaicos como
modalidade de atendimento estão baseados:
•

Na localização do domicílio – consumidor isolado ou pertencente a
agrupamento, e/ou próximo à outra comunidade a ser universalizada;

•

No custo de atendimento por projeto de eletrificação, com rede elétrica,
por consumidor;

•

Na caracterização do público alvo.

4.4.2 Localização das Comunidades Rurais

Além de estarem em áreas remotas, isoladas e distantes do sistema elétrico,
as comunidades podem estar localizadas em ilhas, área de proteção ambiental ou
áreas de difícil acesso à rede elétrica.
As comunidades localizadas em ilhas podem ser eletrificadas com rede
convencional, sistemas híbridos com mini-redes (SH), ou sistemas fotovoltaicos
(SFT), dependendo de avaliação técnica e econômica.
Os domicílios localizados em áreas de proteção ambiental são eletrificados
utilizando sistemas fotovoltaicos. A decisão quanto ao tipo do sistema depende
das características do público alvo.
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4.4.3 Custo de Atendimento por Projeto

O custo médio do projeto por consumidor (CREDE) é obtido a partir da
média aritmética do custo do projeto de eletrificação das comunidades com a
rede elétrica e o número total de consumidores.
O valor do CREDE engloba, principalmente, dados de distância da rede
elétrica e dispersão dos potenciais consumidores dentro de um aglomerado, bem
como a existência de outras comunidades próximas, que contribuirão para a
redução do custo de eletrificação da mesma.
Para que seja levantado o CREDE deverá ser feito o projeto da rede para a
comunidade, incluindo o levantamento topográfico.
O custo do sistema fotovoltaico, definido como CSFT, é definido pelo custo
dos equipamentos, material de instalação e instalação do sistema.
O sistema fotovoltaico será definido após a identificação da potência de
pico (Wp) do gerador fotovoltaico, mínima, necessária para atender a Resolução
Normativa da ANEEL nº 083, de 20/09/2004.
O sistema com gerador fotovoltaico de menor potência utilizado para
eletrificação rural dentro do Programa Luz para Todos da CEMIG foi o
SIGFI13, com disponibilidade mensal garantida de 13kwh/mês. A identificação
deste valor foi feita a partir da obtenção da radiação solar média anual, calculada
para cada município da área de concessão da CEMIG, conforme estudos da
engenharia da distribuição.
Para facilitar a operacionalização da Operação e Manutenção dos sistemas
fotovoltaicos do programa Luz para Todos, foram definidos para as residências
apenas 2 (dois) tipos de sistemas fotovoltaicos. O sistema TIPO 1 será
classificado como SIGFI13. A potência do gerador fotovoltaico correspondente
a este tipo, para os níveis médios de insolação de Minas Gerais está em torno de
140 Wp. O sistema TIPO 2 terá o gerador fotovoltaico com potencia de 300 Wp.
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O custo do sistema fotovoltaico (CSFT) é composto pelo custo dos
equipamentos principais, kit instalação e material de instalação. Cada tipo de
sistema tem a composição baseada nestes três conjuntos, conforme
Especificação Técnica correspondente.
O critério de comparação entre o CREDE e o CSFT foi obtido através da
análise de uma série Histórica de dados de vários anos de realização de
programas de eletrificação rural da CEMIG.
Esta análise levou a conclusão que quando o custo de eletrificação da
comunidade ou consumidor isolado com a rede elétrica for, no mínimo, o dobro
do custo utilizando sistemas fotovoltaicos, CREDE ≥2 CSFT, a tecnologia
fotovoltaica começa a ser competitiva.
Ressalta-se que esta análise comparativa só poderá ser feita, após, o
levantamento do custo real de eletrificação da comunidade com a rede elétrica.

4.4.4 Caracterização do Público Alvo

O mercado alvo da eletrificação rural é composto por consumidores
classificados como Pequeno Produtor Rural (PPR), Produtor Rural Típico
(PRT), assentamentos, escolas, chácaras, igrejas, postos de saúde, centros
comunitários entre outros.
Os consumidores são classificados seguindo as condições estabelecidas na
Resolução ANEEL nº 456, que estabelece que a concessionária classifique a
unidade consumidora baseada nas atividades nela exercidas.
A menor tarifa é aplicável à unidade consumidora residencial,
caracterizada como “baixa renda” de acordo com os critérios estabelecidos em
regulamentação específica. Esse consumidor é classificado como Residencial
Baixa Renda.
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Esta classificação também é aplicável a unidade consumidora com fim
residencial sob responsabilidade de trabalhador rural, que desenvolve agricultura
de subsistência.
Para a caracterização do público alvo, para a escolha da modalidade de
atendimento, a unidade consumidora deverá ser classificada como residencial de
baixa renda, portanto produzindo, apenas, para consumo próprio, ou seja,
agricultura de subsistência, e adicionalmente ter renda familiar máxima de até 2
(dois) salários mínimos, por mês.
O consumidor “BAIXA RENDA”, contido no fluxograma da Figura 1, é a
unidade consumidora é classificada como Residencial de Baixa Renda na
Resolução ANEEL nº456.

4.4.5 Decisão da Modalidade de Atendimento

Para analisar a opção tecnológica de atendimento mais apropriada, o
fluxograma contido na Figura 18 deverá ser seguido.
Para que os sistemas fotovoltaicos sejam utilizados é necessário que o
critério de custo (CREDE ≥2 CSFT) seja satisfeito e que a comunidade seja
composta por consumidores rurais classificados como Residencial de Baixa
Renda em sua maioria. Caso esta unidade consumidora esteja localizada em
ilhas ou áreas de proteção ambiental deverá ser utilizado sistema fotovoltaico
para a eletrificação das mesmas, independentemente da classificação dos
consumidores, variando neste caso o tipo de sistema fotovoltaico a ser utilizado.
Após seguir o fluxograma da Figura 18, se a opção de atendimento
escolhida para eletrificação da comunidade, ou consumidor isolado, for sistema
fotovoltaico observar os seguintes itens:
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•

Após a identificação do município, localizar a potência mínima do
gerador do sistema fotovoltaico SIGFI13 de acordo com tabelas de
radiação solar mapeadas pela CEMIG para cada município do estado;

•

Para as unidades consumidoras rurais classificadas como residencial de
baixa renda deverá ser utilizado o sistema fotovoltaico TIPO 1,
SIGFI13;

•

Se a unidade consumidora estiver localizada em ilhas ou áreas de
proteção ambiental deverá ser utilizado sistemas fotovoltaicos TIPO 2
(300 Wp), para a eletrificação das mesmas;

•

Caso o domicílio seja uma pequena fazenda ou chácaras utilizar o
sistema fotovoltaico residencial TIPO 2 – 300 Wp;

•

Para as edificações classificadas pela ANEEL como poder público, tais
como, escolas, igrejas, postos de saúde e centros comunitários, deverá
ser feita uma análise da carga para identificação do tipo de sistema
fotovoltaico adequado.
Caso seja necessário utilizar sistema de bombeamento d’água na

comunidade, as características do poço deverão ser definidas e o projeto deverá
ser estudado individualmente.
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Figura 18 Fluxograma para avaliação do atendimento a comunidade rural
Fonte: Cemig, ND 2.11(2010)
Legenda:
CREDE - Custo médio do projeto com rede elétrica convencional por consumidor
CSFT - Custo médio do projeto com Sistema Fotovoltaico (SFT) por consumidor
NCPRT - N° Consumidores classificados como Produtor Rural Típico - (PRT)
NCPPR - N° Consumidores Classificados como Pequeno Produto r Rural - (PPR)
SFT TIPO1 - Sistema Fotovoltaico SIGFI13
SFT TIPO2 - Sistema Fotovoltaico de 300Wp

63

4.5 Definição do Ponto de Entrega de Energia

4.5.1 Definição do Padrão de Entrada Fotovoltaico

Dentro da estrutura de um programa de eletrificação rural utilizando
sistemas fotovoltaicos, visando fornecer ao usuário uma alternativa ao
atendimento via rede elétrica, a configuração da instalação exerce um papel
fundamental na definição das responsabilidades de manutenções corretiva e
preventiva. Os sistemas fotovoltaicos incluindo módulos, controladores de
carga, estruturas de suporte, inversores CC/CA e baterias são de propriedade da
CEMIG.
Considerando-se, também, a necessidade de isonomia do atendimento aos
consumidores fotovoltaicos e convencionais buscou-se determinar em que ponto
termina a responsabilidade da CEMIG e começa a do usuário.
Similar à rede elétrica, na qual a concessionária estabelece seu limite no
padrão de entrada dos prédios, o sistema fotovoltaico deve apresentar um quadro
de entrada, onde estão localizados todos os equipamentos pertencentes a Cemig
– denominado padrão de entrada fotovoltaico.
O padrão de entrada define o limite da propriedade e atuação da CEMIG e
do consumidor. Portanto são de responsabilidade da CEMIG o gerador
fotovoltaico, o controlador de carga, o inversor CC/CA e as baterias, bem como
as proteções destes equipamentos. A partir deste ponto de entrega, o consumidor
é responsável pela manutenção das cargas (incluindo reatores, lâmpadas,
interruptores e disjuntores de carga internos), bem como o gerenciamento da
disponibilidade energética do sistema fotovoltaico.
Este tratamento traduz o Art. 10 da Resolução ANEEL n 456 que
estabelece que "até o ponto de entrega, a concessionária (ou permissionária)
deverá adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, bem
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como, operar e manter o seu sistema elétrico". A qualidade da instalação dos
sistemas fotovoltaicos é fundamental para garantir o bom desempenho e redução
das falhas destes sistemas.

4.6 Características dos Sistemas Fotovoltaicos Residenciais

Os sistemas fotovoltaicos para aplicações em residências rurais e prédios
comunitários diferenciam-se, basicamente, pela capacidade de fornecimento de
energia para atendimento às necessidades dos usuários. Todas as cargas são
atendidas em corrente alternada.
Os sistemas fotovoltaicos ofertados para as residências rurais serão dos
seguintes tipos:
•

Tipo 1 – gerador fotovoltaico SIGFI13;

•

Tipo 2 – gerador fotovoltaico de 300 Wp;

4.6.1 Sistema Residencial Tipo 1 – SIGFI13

Sistema adequado para domicílios rurais, com capacidade média de
produção de energia elétrica de aproximadamente 13 kWh/mês. Este sistema é
dimensionado para alimentar 3 a 4 lâmpadas fluorescentes de 16/20 W, durante
4 horas diárias, um rádio gravador e um televisor com antena parabólica, por 5
horas. Outras cargas, tais como ventilador e liquidificador poderão ser utilizados
com um gerenciamento do consumo.

4.6.2 Sistema Residencial Tipo 2

Sistema adequado para domicílios rurais grandes, com capacidade média
de produção de energia elétrica de aproximadamente 36 kWh/mês. Esse sistema
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é dimensionado para alimentar 6 a 8 lâmpadas fluorescentes de 16/20 W,
durante 4 horas diárias, um rádio gravador e um televisor com antena parabólica,
por 5 horas, bem como várias outras cargas.
Tabela 2 Sistemas Fotovoltaicos Residenciais Típicos8
Nível de
Serviço

Configuração
Gerador Fotovoltaico:
150Wp

TIPO 1
SISTEMA
RESIDENCIAL
SIGFI 13
(Fig. 19)

Baterias: (mínimo) 210Ah
Tensão 12V
Mínimo de 13KWh/mês

3 x 16/20W

Duas
Tomadas
CA

Rádio gravador
TV colorida c/
parabólica
Ventilador
Liquidificador

Iluminação
CA

6 x 16/20W

Três
Tomadas
CA

Rádio gravador
TV colorida c/
parabólica
Ventilador
Liquidificador
Cargas
Compatíveis

Controlador: 30A
Inversor: (mínimo) 600 Wp
Baterias: (mínimo) 420Ah
Tensão 12V

Cargas

Iluminação
CA

Controlador:10A
Inversor: (mínimo) 300Wp

Gerador Fotovoltaico:
300Wp
TIPO 2
SISTEMA
RESIDENCIAL
(Fig. 20)

Uso Final

Observações
Armário FT
Residencial
Des. 02.111ED/CE-19A

Armário FT
Residencial
Des. 02.111ED/CE 19A

Fonte: Cemig, ND 2.11 (2010)

8

Os sistemas fotovoltaicos deverão seguir os tipos estabelecidos pela Res. ANEEL
083/2004. 20/09/2004.
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Figura 19 Esquema de Ligação Sistema Fotovoltaico TIPO 1 (SIGFI13).
Fonte: CEMIG - ND 2.11(2010)
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Figura 20 Esquema de Ligação Sistema Fotovoltaico TIPO 2.
Fonte: Cemig - ND 2.11 (2010)
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4.7 Características dos Sistemas Fotovoltaicos - Poder Público

Esses sistemas foram projetados para atender adequadamente escolas e
centros comunitários, onde é prevista a instalação de lâmpadas, aparelho de som
e o kit tecnológico (televisor colorido, vídeo e antena parabólica). Centros
comunitários incluem igrejas, centros de trabalhos comunitários, casas de
farinha, de costura, de confecção de doces e artesanatos, etc.
A descrição dos tipos de sistemas fotovoltaicos para poder público está na
Tabela 3.
A configuração básica pode ser subdividida em várias outras
configurações, em função dos tipos de carga a serem alimentadas e/ou da
necessidade de armazenamento de energia.
Esses tipos foram escolhidos por apresentar maior flexibilidade de
atendimento a diversos prédios de uso comunitário, na área rural.
Os tipos básicos possuem a seguinte composição:
•

Tipo 1 – Igrejas e Centros Comunitários – geralmente prédios pequenos;

•

Tipo 2 – Escola com 1 sala de até 36 m2, igreja, posto de saúde, outros;

•

Tipo 3 – Escolas, postos de saúde, outros, com 1 sala de aula com área
variando entre 40 – 60 m²;

•

Tipo 4 – Escola com 2 salas, cada uma em torno de 30m²;

•

Tipo 5 – Escola com 2 salas, cada uma em torno de 40 m2;

•

Tipo 6 – Escola com mais de 4 salas, cada uma em torno de 30 m2.

69

TABELA 3 Sistemas fotovoltaicos residenciais para poder público típicos
Nível de Serviço

Configuração
Tipo 1

36 kw mês
Tensão: 24 v

Controlador: 30A

Uso Final
Iluminação
CA

Cargas
8 x 16W

Observações
Armário FT poder público
Des. 02.111 ED/CE 18B

Baterias: 420Ah
Inversor: 600W

Tomadas

Gerador Fotovoltaico: 300Wp

CA

Tipo 2

Iluminação

48 kwh mês

Controlador: 30A

CA

Tensão: 24 v

Baterias: 420Ah

Som, TV colorida

Tomadas bem distribuídas
e evitar uso simultâneo das cargas

5 x 16W

Armário FT poder público

4 x 32W

Des. 02.111 ED/CE 18B

Inversor: 800W

Tomadas

TV colorida c/ parabólica

Tomadas bem distribuídas

Gerador Fotovoltaico: 400Wp

CA

video cassete/DVD

e evitar uso simultâneo das cargas

Tipo 3

Iluminação

5 x 16W

67 kwh mês

Controlador: 30A

CA

10 x 32W

Tensão: 24V

Baterias: 630Ah

lâmpada externa

Armário FT poder público
Des. 02.111 ED/CE 18B

Inversor: 1000W

Tomadas

TV colorida c/ parabólica

Tomadas bem distribuídas

Gerador Fotovoltaico: 560Wp

CA

video cassete/DVD

e evitar uso simultâneo das cargas

Tipo 4

Iluminação

25x16W

Controlador: 40 (carga e descarga)

CA

15 x 32W

86 kwh mês

Baterias: 1050Ah

Tensão: 24V

Inversor: 1800W

Tomadas

TV colorida c/ parabólica

Gerador Fotovoltaico: 720Wp

CA

video cassete/DVD

Tipo 5
Controlador: 40 (carga e descarga)
100 kwh mês

Baterias: 1260Ah

Tensão: 48V

Inversor: 1800W

Armário FT poder público
Des. 02.111 ED/CE 18B
Tomadas bem distribuídas

Iluminação
CA

25x16W

Armário FT poder público

15 x 32W

Des. 02.111 ED/CE 18B

35 x 32W

Armário FT poder público

30 x 16W

Des. 02.111 ED/CE 30A

Gerador Fotovoltaico: 900Wp
Tipo 6
192 kwh mês
Tensão: 48V

Controlador: 40 (carga e descarga)

Iluminação
CA

Baterias: 1600Ah
Inversor: 2500W
Gerador Fotovoltaico: 1600Wp

Fonte: Cemig, ND 2.11 (2010)

Tomadas

TV colorida c/ parabólica

CA

video cassete/DVD

Tomadas bem distribuídas
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O esquema de ligação para os diversos tipos de atendimento ao Poder
Publico seguem o mesmo padrão do adotado para o sistema Residencial, com o
dimensionamento dos componentes de acordo com o tipo escolhido.
Como exemplo, segue o esquema da ligação para o tipo 4, conforme a
Figura 21.

Figura 21 Esquema de Ligação Sistema Fotovoltaico Poder Publico TIPO 4 .
Fonte: CEMIG - ND 2.11 (2010)
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4.8 Especificação dos Equipamentos dos Sistemas Fotovoltaicos

Para a aquisição dos Equipamentos do sistema fotovoltaico a ser fornecido
ao consumidor, a CEMIG exige dos fornecedores as seguintes especificações:

4.8.1 Gerador Fotovoltaico

Todos os módulos fornecidos, que compõem o gerador fotovoltaico,
devem apresentar as seguintes características:
a) Potência elétrica total mínima do gerador fotovoltaico, comprovada nos
laudos técnicos, deverá ser igual ou superior a potência requerida;
b) A tensão de corrente contínua (CC) nominal dos sistemas será 12 Vcc ou
múltiplos; → Não serão aceitos sistemas com tensão nominal diferente da
especificada.
c) Contar com circuito de proteção, através de diodo de bloqueio, contra
correntes reversas e circulantes geradas por outros módulos e/ou baterias;
d) O módulo deverá ser composto por células fotovoltaicas de silício cristalino;
e) O módulo deverá possuir moldura em alumínio anodizado com perfuração
apropriada para aterramento;
f) Vida útil esperada de, no mínimo, 20 anos;
g) Os módulos fotovoltaicos de Silício monocristalino ou policristalino deverão
ter eficiência superior a 12% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas
condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000W/m2; 25°C;
AM1.5). Para efeito de avaliação das eficiências dos

módulos, serão

consideradas as medidas externas das molduras;
h) Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o período
de garantia;
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i) Degradação máxima permitida, em todos os módulos de, no máximo, 5% após
1(um) mês de exposição ao sol;
j) A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para
os controladores de carga;
k) Os módulos deverão atender às exigências das normas EB - 2176 da ABNT,
IEC-891, IEC – 904-6, IEC - 904 IEC-1194, IEC - 1215, AINSI/IEEE - 928.

4.8.2 Controlador de Carga e/ou Descarga

Os controladores devem apresentar as seguintes características gerais:
a) Vida útil esperada de pelo menos 10 anos;
b) Chaveamento eletrônico (sem componentes eletromecânicos);
c) Proteção contra corrente reversa (diodo de bloqueio) e contra inversão de
polaridade (módulo, bateria e cargas);
d) Set points (tensões de operação) pré-ajustável internamente para os níveis
adequados às baterias que estão sendo fornecidas;
e) Desconexão da carga (proteção contra descargas excessivas das baterias);
f) Suportar a corrente de curto-circuito do(s) módulo(s) especificado(s);
g) Compensação térmica, sendo - 20 mV/°C - referência 25°C;
h) Proteção contra sobrecarga da bateria;
i) Desconexão do módulo e da carga caso a bateria seja desconectada;
j) Fusível de proteção contra curto-circuito no lado da carga;
k) Capacidade total de corrente mínima adequada ao tipo de sistema para o lado
da carga;
l) Capacidade de corrente para o lado do gerador deve ser compatível com os
sistemas oferecidos;
m) Tensão nominal de 12 Vcc ou múltipla;
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n) Tensão de circuito aberto do gerador fotovoltaico adequado ao tipo de sistema
ofertado;
o) Os controladores de carga e/ou descarga deverão apresentar uma queda de
tensão máxima de 0,8V, tanto entre os terminais do gerador fotovoltaico e os da
bateria, quanto entre os terminais da bateria e os da carga;
p) Término de carregamento da bateria, múltiplos adequado de 14,3 ± 0,2 Volts;
Reinicio do carregamento da bateria, múltiplos adequados de 13,2 ± 0,3 Volts;
Desconexão das cargas por subtensão múltiplos adequados de 11,3 ± 0,2 Volts;
Tensão de reconexão das cargas, múltiplos adequado de 12,5 ± 0,2 Volts;
q) Temperatura de funcionamento: 0°C a 50°C;
r) Contar com dispositivo para redução de tensão mecânica nos cabos e
capacidade para receber cabos de acordo com as bitolas especificadas e caixa
resistente a impacto;
s) Tempo de espera para desconexão das cargas por subtensão de bateria: 2 ms e
não possuir dispositivo externo para reconexão de cargas manualmente quando
ocorrer o desligamento por subtensão na bateria;
t) Não apresentar interferência em sistemas de recepção radiofreqüência;
u) Possuir alarme de subtensão na bateria, desconexão automática da carga caso
haja sobretensão no circuito de saída e reconexão quando a tensão voltar ao
normal;
v) Capacidade para suportar até 25% de sobrecarga por até 1 minuto.

Características desejáveis:


Regulação de gaseificação da bateria;



Equalização de bateria;



Proteção eletrônica sem fusível.
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Obs.: As características dos controladores de carga devem ser compatíveis
com as características dos módulos fotovoltaicos, das baterias e com o inversor
ofertados.

Cada

unidade

deverá

ser

acompanhada

de

manual

de

operação/manutenção, diagrama completo do circuito eletrônico e lista de
componentes em português.

4.8.3 Baterias
As baterias devem ser estacionárias, do tipo “livre de manutenção” (sem
necessidade de reposição de água) de chumbo-ácido, para aplicação em sistemas
fotovoltaicos.
Devem apresentar as seguintes características:
a) As baterias deverão ser do tipo chumbo–ácido seladas, livres de manutenção,
com tensão nominal de 12V, associadas em série e/ou paralelo, de modo a
fornecer os níveis de tensão e corrente desejados. As associações deverão
utilizar baterias idênticas;
b) Capacidade de 110 ± 10 Ah - referência C20;
c) Capacidade para operar sob temperaturas de 0 a 50°C; expectativa de vida útil
média igual ou superior a 3 anos nas condições de temperatura e uso
especificadas;
d) Terminais rosqueáveis e respectivas porcas e arruelas em aço inoxidável;
e) Tensão de recarga entre 12,9 e 14,5 V;
f) Tampas providas de respiros que permitam a saída de gases;
g) Dispositivo antichama para evitar a explosão ou incêndio da bateria;
h) Caixa de polipropileno e resistente a impacto;
i) Indicação de polaridade nos terminais;
j) Autodescarga lenta (da ordem de 4 Ah/mês a 25°C);
k) Não permitir o vazamento de eletrólito durante manuseio e transporte
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l) Indicação de data de fabricação e número de série em cada unidade;
m) Data de fabricação não superior a 90 dias relativo à data de solicitação a
CEMIG para inspeção.
Característica desejável: visor para indicação do estado de carga da bateria.
O proponente deverá apresentar, junto com sua proposta, documentação
técnica informando:
•

Ciclo de vida para operação em sistemas fotovoltaicos com
descarga de 20%;

•

Eficiência média por ciclo carga-descarga;

•

Tensão máxima de recarga;

•

Se houver exigência de equalizações periódicas das baterias,
informar periodicidade e parâmetros a serem utilizados;

•

Corrente de carga;

•

Capacidade útil em Ah a uma corrente determinada;

•

Gráficos: número de ciclos versus profundidade de descarga:
o

Capacidade em Ah versus temperatura;

o

Tensão versus profundidade de descarga;

o

Tensão versus específico do eletrólito

•

Tempo de vida estimado;

•

Taxa de autodescarga.

4.8.4 Inversores CC/CA

Inversor para conversão de corrente contínua em corrente alternada, para
energização da iluminação e eletroeletrônicos convencionais.
O inversor deverá ter as seguintes características:
a) Os inversores deverão apresentar proteção na saída CA contra sobrecarga,
curto-circuito e níveis de tensão;
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b) Os inversores deverão possuir um ponto de aterramento disponível na
carcaça;
c) Potência Nominal em Operação Contínua: conforme especificado na tabela
por tipo de sistema;
d) Potência de Pico: O inversor deverá ser capaz de partir as cargas
discriminadas nas tabelas 4.1 e 4.2, para o tipo correspondente de sistema
fornecido;
e) No caso de partida dos motores elétricos (corrente x tempo), considerar que
estes motores tenham fator de potência de 0,25, operando a vazio;
f) Faixa de Tensão de Entrada CC: 12 Vcc ou múltiplos;
g) Tensão de Saída CA rms – monofásica 120 Vca;
h) Forma de onda CA de saída: Senoidal;
i) Detecção automática de carga, para religamento: ≤ 10W (caso aplicável);
j) Distorção harmônica total (THD) na saída CA: £ 15% (quinze por cento);
k) Eficiência superior a 85% na faixa de operação contínua;
l) Consumo em vazio (stand by): £ 3% da potência nominal;
m) Deverá suportar uma corrente de partida com um valor rms de,
aproximadamente, 8 vezes o valor nominal de placa durante um intervalo de
tempo de 500 ms;
n) Retorno automático sem necessidade de reset
o) Proteção contra inversão de polaridade eletrônica, na entrada;
p) Indicação visual de condição de operação;
q) Faixa de variação da tensão de saída ± 5%;
r) Frequência de saída: 60 Hz ± 5 %;
s) Expectativa de vida útil: 10 anos;
t) Permitir operação na faixa de temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C;
u) Corrente de pico no instante de conexão da alimentação menor que 10 vezes a
nominal.
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4.9 Manutenção dos Sistemas Instalados – Sustentabilidade

A manutenção dos sistemas fotovoltaicos instalados constitui um grande
desafio para as concessionárias e sua implantação é decisiva para a
Sustentabilidade dos programas de energia fotovoltaica.
A CEMIG montou um Núcleo de Treinamento de Energia Solar
Fotovoltaico no Campus da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
(EFAP) em Sete Lagoas, desde 1998, que tem possibilitado o treinamento de
técnicos da empresa, empreiteiros e outras concessionárias na tecnologia
fotovoltaica, possibilitando a operacionalização da Operação e Manutenção de
sistemas fotovoltaicos dentro das rotinas da CEMIG – Distribuidora.
A Cemig definiu a implantação de um programa de O&M dos sistemas
fotovoltaicos, da mesma forma que atua na manutenção de seus ativos da rede
convencional.
Existe um cadastro das unidades consumidoras com o sistema implantado,
constando o tipo de unidade, localização e tipo de sistema.
Atualmente o atendimento às reclamações de falha do fornecimento de
energia elétrica dos consumidores, eletrificados com sistema fotovoltaicos é
feito através da Central e Atendimento aos Consumidores da Cemig, que
direciona para o Centro de Operação da Distribuição – COD, da área onde está
localizado o sistema.
A manutenção entra em escala de prioridade do COD, que define qual
equipe restabelecerá o sistema, da Cemig local ou empreiteira contratada. A
manutenção de sistemas fotovoltaicos foi incluída nos contratos de manutenção
das empreiteiras já contratadas para a manutenção da rede elétrica.
Quando da implantação do programa Luz Solar, cada Prefeitura Municipal
participante do projeto indicava um eletricista para treinamento em manutenção
preventiva dos sistemas fotovoltaicos das escolas e centros comunitários.
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Os beneficiários dos sistemas fotovoltaicos domiciliares são treinados para
dar manutenção nas instalações internas de suas casas, enquanto os eletricistas
das contratadas e da Cemig continuam a ser treinados a fazer manutenção
corretiva nos componentes do sistema fotovoltaico no padrão de entrada.
Todos os materiais que são repostos pelos usuários dos sistemas
fotovoltaicos, tais como lâmpadas e balastros são disponibilizados nas lojas de
material elétrico das sedes dos municípios participantes do programa Luz para
Todos.

4.9.1 Desempenho dos Sistemas SIGFI 13 na Cemig

A Gerência de Serviços de Distribuição da Cemig acompanha o
desempenho dos sistemas fotovoltaicos instalados na modalidade SIGFI 13
desde 2007, como forma de subsidiar o processo de manutenção e possibilitar
uma melhoria nos níveis de atendimento a esses consumidores. Os dados obtidos
são também disponibilizados para a Aneel que monitora o atendimento aos
indicadores de qualidade de fornecimento.
Na tabela 4 são apresentados os dados de desempenho dos Sistemas
fotovoltaicos no período de 2007 a 2010 no estado de Minas Gerais, com
informações relativas ao numero de atendimentos, percentuais de falhas por
equipamento, frequência e tipos de ocorrência. São informações vitais que
possibilitam o aprimoramento do processo de manutenção desses sistemas, a
forma do atendimento ao consumidor e a busca de melhoria da qualidade dos
equipamentos junto aos fornecedores, dentre outras informações importantes.
É importante observar também como o nº de falhas em equipamentos
diminuiu após um procedimento de manutenção preventiva realizada no 2º
semestre de 2010, com a taxa de falhas caindo de 9,38% em 2008, para menos
de 4% em 2010. No entanto a duração das interrupções nos sistemas
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fotovoltaicos permanece um problema crônico, pelo fato destes sistemas serem
normalmente instalados em regiões isoladas e de difícil acesso, contribuindo
para tornar o restabelecimento mais demorado que o usual nas redes
convencionais.

Tabela 4 Desempenho dos sistemas SIGFI 13 na Cemig

Fonte: Cemig (2011)
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4.9.2 Um Estudo de Caso

Para avaliar o desempenho dos sistemas de eletrificação fotovoltaicos no
atendimento comunidades isoladas, também fazemos referência a um estudo do
pesquisador Fontoura (2002), nos sistemas implantados na APAEB –
Associação dos pequenos produtores do Estado da Bahia, atuando na região de
Valente – BA.
Com base no acompanhamento do desempenho de 212 sistemas instalados
pode-se inferir o desempenho dos sistemas fotovoltaicos nos primeiros anos de
sua vida útil. Observou-se que a taxa média de falhas no sistema foi de apenas
0,51, ou seja, os sistemas apresentaram uma falha a cada dois anos. Não foi
incluída nesta taxa a troca das baterias, que ocorrem em média a cada quatro
anos.
A partir deste trabalho podem-se comparar os valores médios de falhas
nos sistemas fotovoltaicos, com os índices registrados na rede convencional pela
concessionária de energia na mesma região de atuação da APAEB.
Os valores de DEC (Duração Equivalente ao Consumidor) e FEC
(Frequência Equivalente ao Consumidor) referentes ao ano 2000 para as
localidades onde a APAEB tem atuação são mostradas na tabela 4.
Os sistemas fotovoltaicos falharam em média apenas uma vez a cada dois
anos, enquanto que a frequência media anual de interrupções (FEC) do sistema
convencional da concessionária local variou de 7,9 a 23,3.
Em contrapartida, a duração dos defeitos (DEC) nos sistemas fotovoltaicos
deixa a desejar, pois, enquanto a média de dias de duração das falhas foi de 7,7
(185 horas), a média de duração no sistema da concessionária variou de 15, 8 a
68,3 horas. Portanto, os dados nos levam a inferir que o número de falhas nos
sistemas fotovoltaicos é bem menor que na rede convencional, mas com uma
duração (interrupção) de tempo bem mais elevado.
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Tabela 5 Índices de qualidade registrados pela Concessionária na região da APAEB

Localidade

DEC

FEC

Araci

45,4

17,7

Campo Formoso

24,9

7,9

Cansanção

37,6

23,3

Conceição do Coité

58,6

21,9

Itiúba

31,4

15,6

Monte Santo

31,1

14,6

Nordestina

37,6

23,3

Pintadas

68,3

14,5

Queimadas

37,1

11,1

São Domingos

15,8

9,3

Retirolândia

44,0

8,6

Fonte: Coelba (2000)

Isto pode ser explicado pelo fato destes sistemas, apesar de serem de uma
tecnologia confiável, estarem localizados em áreas remotas, distantes e muitas
vezes de difícil acesso, dificultando a comunicação do defeito, localização e
efetivo reparo pelas equipes de manutenção. Outra constatação nos arquivos da
APAEB é que o resultado foi influenciado pela demora na reposição de peças
sobressalentes danificadas.
Uma das conclusões desta pesquisa é que as concessionárias devem
implementar algumas medidas para minimizar os tempos de interrupção em
casos de falhas nos sistemas fotovoltaicos, tais como:
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Possuir estoques mínimos de peças de reposição, distribuídos
estrategicamente e repostos conforme a demanda;



Disponibilizar técnicos treinados para realizar qualquer tipo de
intervenção no sistema;



Estabelecer um programa de inspeção preventiva nos sistemas
instalados;



Treinar os usuários no uso dos equipamentos.

Outra conclusão importante foi que os indicadores de qualidade adotados
pela Aneel para o fornecimento de energia da rede convencional, tais como o
DEC e FEC, também podem ser adotados para os sistemas fotovoltaicos
isolados.
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5 CONCLUSÃO

O atendimento a consumidores rurais em regiões isoladas pela rede de
distribuição convencional e com baixo potencial de consumo exige valores
elevados de investimento, operação e manutenção, tornando mais viável
economicamente realizar o atendimento via fontes alternativas de energia.
Em um País com farta distribuição de luz solar e elevada radiação média, a
tecnologia fotovoltaica torna-se uma alternativa a ser considerada para mitigar a
carência energética nos rincões mais isolados, trazendo conforto e perspectivas
de desenvolvimento para uma expressiva parcela da população brasileira.
Conforme demonstrado nos critérios de decisão da CEMIG, quando o
custo de eletrificação da comunidade ou consumidor isolado com a rede elétrica
for, no mínimo, o dobro do custo utilizando sistemas fotovoltaicos, CREDE ≥2
CSFT, a tecnologia fotovoltaica começa a ser competitiva.
Desta forma a implantação dos sistemas fotovoltaicos nestas comunidades
postergará investimentos em extensão de redes de distribuição rurais. Tais
consumidores, devido ao tipo de cargas utilizadas (basicamente iluminação) e
hábitos culturais, consomem energia principalmente no horário de ponta do
sistema elétrico.
O grande desafio para o sucesso de programas alternativos de energia, no
entanto, é a sustentabilidade dos mesmos. Dentre todas as fases de implantação,
esta tem apresentado o maior grau de complexidade. A sustentabilidade
pressupõe a criação de uma estrutura de Operação e Manutenção do sistema,
incluindo desde a disponibilidade de materiais de reposição até o treinamento de
usuários e técnicos que garantam o pleno funcionamento dos sistemas ao longo
da vida útil dos equipamentos, bem como a garantia da reposição das baterias,
item crucial do sistema fotovoltaico.
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Tem-se verificado até mesmo em nível internacional e em projetos de
indiscutível mérito técnico, que projetos pilotos terminam no abandono, devido à
falta de estrutura institucional de sustentação técnica e financeira.
No caso de Minas Gerais, quando a Cemig iniciou os primeiros programas
de sistemas fotovoltaicos, as pesquisas socioeconômicas mostraram que as
comunidades a ser atendidas por este benefício não possuíam organização
comunitária suficiente, o que impossibilitou a implantação de modelos de
sustentabilidade que vinham sendo testados. Desta forma optou-se pela criação
de uma rede de assistência técnica para os sistemas fotovoltaicos geridos pelo
próprio corpo técnico da empresa.
Baseado no domínio técnico da tecnologia fotovoltaica pelo corpo técnico
da CEMIG e implantação da infraestrutura de operacionalização, a empresa
decidiu escolher sistemas fotovoltaicos como a tecnologia complementar à rede
elétrica para o cumprimento da meta de universalização dentro do Programa Luz
para Todos.
A ANEEL, através da resolução Nº 83, de 20 de Setembro de 2004,
estabeleceu as condições mínimas para este fornecimento, trazendo um grande
impulso para o desenvolvimento dos sistemas fotovoltaicos em meio rural no
Brasil, propiciando o envolvimento das concessionárias estaduais de energia
elétrica que, com suas estruturas de O&M, contribuem para a efetiva
sustentabilidade desta tecnologia como alternativa de fornecimento de energia.
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ANEXOS

ANEXO A - Instalações típicas dos sistemas fotovoltaicos da Cemig

Fotos Ilustrativas

Foto1 – Residência Rural (EFAP)
Fonte: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal. Sete
Lagoas (2010)
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Foto 2 - Painel Fotovoltaico e Armário Padrão
Fonte: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal. Sete
Lagoas (2010)
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Foto 3 - Técnicos da Cemig em treinamento para manutenção do Sistema
Fonte: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal. Sete
Lagoas (2010)
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ANEXO B - Resolução normativa da aneel – nº 83

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 83, DE 20 DE SETEMBRO DE 2004.
Estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por
intermédio de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes
Intermitentes – SIGFI.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com
deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 15, § 3o, da Lei no
10.438, de 26 de abril de 2002, nos arts. 3o, inciso VI, e 4o, incisos III, IV, XXV
e XXXI, Anexo I, do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 6o do
Decreto no 4.873, de 11 de novembro de 2003, no art. 2o da Resolução no 223,
de 29 de abril de 2003, alterada pelas Resoluções Normativas no 052, de 25 de
março de 2004, e no 073, de 09 de julho de 2004, o que consta dos Processos no
48500.005863/02-31 e no 48500.003424/02-20, e considerando que:
Na execução do Programa “LUZ PARA TODOS” serão contempladas,
como alternativa para o atendimento à população-alvo, tanto a extensão de redes
convencionais, como os sistemas de geração descentralizados, com redes
isoladas ou sistemas individuais; existe a possibilidade de prestação de serviço
público de distribuição de energia elétrica, por meio de outorga de permissão,
podendo, neste caso, o serviço ser prestado mediante a associação ou
contratação com agentes detentores de tecnologia ou titulares de autorização
para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidroelétricas;
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A utilização de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com
Fontes Intermitentes – SIGFI é uma opção para a universalização dos serviços
de energia elétrica e suas características exigem uma regulamentação específica;
e
As contribuições recebidas dos diversos agentes e setores da sociedade, por
meio da Audiência Pública no 012, realizada no dia 28 de abril de 2004,
permitiram o aperfeiçoamento deste atoregulamentar, resolve:
Art. 1o Estabelecer, na forma desta Resolução, os procedimentos e as
condições de fornecimento de energia elétrica por intermédio de Sistemas
Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes – SIGFI.

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes
definições:
I - Autonomia: capacidade de fornecimento de energia elétrica do sistema
de acumulação, expressa em dias, necessária para suprir o consumo na completa
ausência da fonte primária, tendo como base o consumo diário de referência;
(Folha 2 da Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)
II - Concessionária ou Permissionária: agente titular de concessão ou
permissão federal para explorar a prestação de serviços públicos de energia
elétrica, referenciado, doravante, nesta Resolução, apenas pelo termo
concessionária;
III - Consumo diário de referência: quantidade de energia que o SIGFI é
capaz de fornecer diariamente calculada a partir da Disponibilidade Mensal
Garantida;
IV – Disponibilidade Mensal Garantida: quantidade mínima de energia que
o SIGFI é capaz de fornecer, em qualquer mês, à unidade consumidora;
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V – Fonte de Energia Intermitente: recurso energético renovável que, para
fins de conversão em energia elétrica pelo sistema de geração, não pode ser
armazenado em sua forma original;
VI – Indicador de Continuidade: quantificação do desempenho de um
sistema elétrico, utilizada para a mensuração da continuidade apurada e análise
comparativa com os padrões estabelecidos;
VII – Interrupção: descontinuidade do fornecimento de energia elétrica a
uma

determinada

unidade

consumidora,

provocada

por

falha

de

dimensionamento ou dos componentes do sistema;
VIII – Padrão de Continuidade: valor máximo estabelecido para um
indicador de continuidade no período de observação e utilizado para a análise
comparativa com os respectivos valores apurados;
IX – Período de Observação: intervalo de tempo mensal e anual utilizado
para apuração do indicador de continuidade;
X – Ponto de entrega: ponto de conexão do SIGFI com as instalações
elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de
responsabilidade do fornecimento;
XI – Potência Mínima Disponibilizada: potência mínima que o SIGFI deve
disponibilizar, no ponto de entrega, para atender às instalações elétricas da
unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos nesta Resolução;
XII – Sistema de Acumulação de Energia: parte do SIGFI que acumula
energia para uso em momentos de indisponibilidade ou insuficiência da Fonte de
Energia Intermitente;
XIII – Sistema Condicionador: componente do SIGFI cuja função é a
conversão de tensão contínua em tensão alternada, incluindo circuitos de
proteção associados, de modo a condicionar a energia elétrica às exigências de
qualidade pré-estabelecidas;
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XIV – Sistema de Geração de Energia: parte do SIGFI que converte
energia primária em energia elétrica;
XV – Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte
Intermitente – SIGFI: sistema de geração de energia elétrica implantado por
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, utilizando
exclusivamente fonte de energia intermitente, para o fornecimento a unidade
consumidora única, constituído basicamente de um sistema de geração, um
sistema de acumulação e um sistema condicionador;
(Folha 3 da Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)
XVI – Unidade Consumidora: conjunto de instalações e equipamentos
elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de
entrega, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO

Art. 3o As características obrigatórias aos SIGFI implantados a partir da
publicação desta Resolução são as seguintes:
I – o fornecimento da energia elétrica deverá ser em corrente alternada
(CA-senoidal), com observância

dos

níveis

de tensão

e

freqüência

predominantes no município onde estiver localizada a unidade consumidora e
conforme padrões de referência vigente; e
II – o sistema deverá estar enquadrado em uma das classes de atendimento
explicitadas na tabela a seguir:
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Classificação e disponibilidade de atendimento:
Consumo

Potência

Autonomia

Tipo
Wh/dia

KWh/mês

W

(dias)

SIGFI 13

435

13

250

2

SIGFI 30

1000

30

500

2

SIGFI 45

1500

45

700

2

SIGFI 60

2000

60

1000

2

SIGFI 80

2650

80

1250

2

§ 1o A concessionária poderá utilizar SIGFI com Disponibilidade Mensal
Garantida superior a 80 kWh/mês, desde que garantida uma autonomia mínima
de 2 dias.
§ 2o Os componentes do SIGFI e demais equipamentos necessários para o
fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora devem ser fornecidos e
instalados sob a responsabilidade e às expensas da concessionária, de acordo
com regulamentação vigente que estabelece a responsabilidade pelo atendimento
a pedidos de fornecimento.
§ 3o Os componentes do SIGFI devem atender às exigências das normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) ou outra
organização credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (CONMETRO).
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DA MEDIÇÃO, DA LEITURA E DO FATURAMENTO.

Art. 4o A concessionária é obrigada a instalar equipamentos de medição
em todas as unidades consumidoras com fornecimento por SIGFI, atendidas a
partir da publicação desta Resolução, cuja Disponibilidade Mensal Garantida
seja superior a 30 kWh, além de cumprir os seguintes procedimentos:
I - as leituras e os faturamentos poderão ser efetuados em intervalo de
tempo definido pela respectiva concessionária, de acordo com calendário
específico a ser submetido a aprovação da ANEEL, (Folha 4 da Resolução
Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004) de modo a atender as
particularidades de cada área atendida e desde que não cause prejuízos ao
consumidor;
II - caso a disponibilidade mensal garantida seja superior a 30 kWh, o
faturamento deverá ser realizado com base no consumo verificado e respeitado o
valor mínimo faturável de 30 kWh;
III – quando a disponibilidade mensal garantida for igual ou inferior a 30
kWh, o faturamento deverá ser realizado com base na disponibilidade mensal
garantida, relativa à respectiva classe de atendimento, conforme disposto na
tabela integrante do art. 3o, inciso II, desta Resolução; e
IV - para efeito de aplicação de tarifas as unidades consumidoras serão
classificadas de acordo com o disposto no art. 20 da Resolução no 456, de 29 de
novembro de 2000.

DA QUALIDADE DO SERVIÇO

Art 5o A qualidade do fornecimento de energia elétrica deverá ser
supervisionada, avaliada e controlada por meio de indicador de continuidade
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individual, associado à duração de interrupções, conforme dispõe o art. 8o desta
Resolução.

DAS INTERRUPÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Art. 6o Na apuração do indicador DIC deverão ser consideradas todas as
interrupções, admitindo-se as seguintes exceções:
I – interrupções provocadas diretamente pelo consumidor por uso indevido
dos equipamentos e componentes do sistema, desde que tecnicamente
comprovado pela concessionária; ou
II – interrupções de ordem técnica oriundas de desligamentos efetuados
pela concessionária para manutenção, reparos ou ampliação do sistema com
duração igual ou inferior a 72 horas;
III – interrupções provocadas por furtos de componentes ou vandalismo ao
sistema.

DA

COLETA

E

DO

ARMAZENAMENTO

DOS

DADOS

DE

INTERRUPÇÕES

Art. 7o O indicador de continuidade individual deverá ser apurado por
meio de procedimentos auditáveis e que contemplem desde o processo de coleta
de dados das interrupções até a transformação desses dados em indicador.
§ 1o Os dados das interrupções e do indicador correspondente deverão ser
mantidos na concessionária por período mínimo de 5 (cinco) anos, para uso da
ANEEL e dos consumidores.
§ 2o Para cada interrupção ocorrida na unidade consumidora deverão ser
registradas, pela concessionária, as seguintes informações:
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I – o fato gerador (causa e componente danificado); e (Folha 5 da
Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)
II – a data, hora e os minutos do início da interrupção, bem como do
efetivo restabelecimento.
§ 3o Para efeito de registro das informações e contagem do tempo de cada
interrupção deverá ser considerada a data de recebimento, pela concessionária,
da reclamação formal do consumidor ou seu representante legal, desde que
constatada sua procedência.

DO INDICADOR DE CONTINUIDADE

Art. 8o A concessionária deverá apurar, quando da reclamação de
interrupções procedentes, e manter em arquivo próprio para fins de fiscalização
da ANEEL, o indicador individual de continuidade “Duração de Interrupção por
Unidade Consumidora (DIC)”, utilizando a seguinte fórmula:
DIC =

𝑛
𝑖=1

t(i)

Onde:
DIC - Duração das Interrupções por Unidade Consumidora considerada,
expressa em horas e por período de observação;
I - Índice da interrupção na unidade consumidora, no período de
observação, variando de 1 a n;
n - Número de interrupções na unidade consumidora considerada, no
período de observação; e
t(i) Tempo de duração da interrupção (i) na unidade consumidora
considerada, no período de observação, expressa em horas.
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DO ENVIO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Art. 9o A partir de 2005, a concessionária deverá enviar à ANEEL,
semestralmente, relatório estatístico contemplando o desempenho dos sistemas
intermitentes instalados na área de concessão, contendo, no mínimo, as seguintes
informações: quantidade de unidades instaladas, por classe de atendimento e
fonte primária;
II- número de reclamações recebidas no período, por classe de atendimento
e fonte primária; e
III – relação da freqüência de falhas, por componente do sistema.
Parágrafo único. Os dados a que se refere o “caput” deverão ser
encaminhados respectivamente até 31 de julho de cada ano e 31 de janeiro do
ano subseqüente.
(Folha 6 da Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)

DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE

Art. 10. A partir da publicação desta Resolução, a concessionária deverá
observar os padrões de referência de DIC conforme tabela a seguir:
INDICADOR

PADRÃO DE REFERÊNCIA
(horas)

DIC mensal

216

DIC anual

648

§ 1o A partir de janeiro de 2008, a ANEEL estabelecerá, em resolução
específica, os respectivos padrões de atendimento a serem observados pela
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concessionária, tendo como referência os valores apurados de DIC e os
relatórios estatísticos encaminhados.
§ 2o No caso de o histórico de dados ser insuficiente para a definição dos
padrões, caberá à ANEEL estabelecer outra metodologia e critério para a fixação
dos mesmos.
§3º Quando do estabelecimento dos padrões de DIC em resolução
específica, a concessionária estará sujeita ao pagamento de compensação ao
consumidor, conforme procedimentos de cálculo estabelecido na Resolução nº
024, de 27 de janeiro de 2000.

DO

SISTEMA

DE

ATENDIMENTO

ÀS

RECLAMAÇÕES

DOS

CONSUMIDORES

Art. 11. A concessionária deverá dispor de sistemas de atendimento
acessíveis aos consumidores, para que os mesmos apresentem suas reclamações
quanto a problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica.
Parágrafo único. A concessionária deverá introduzir procedimentos
específicos para o registrodas reclamações dos consumidores e implementar
estrutura logística adequada para a reposição de componentes.

DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Art. 12. A concessionária poderá suspender o fornecimento, de imediato,
quando verificar a ocorrência de qualquer das seguintes situações:
I – utilização de procedimento irregular, de responsabilidade do
consumidor e que tenha provocado faturamento inferior ao correto;
II – revenda ou fornecimento de energia elétrica a terceiros sem a devida
autorização federal;
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III – religação à revelia; e
IV – deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade
consumidora, que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive
ao funcionamento do SIGFI.
(Folha 7 da Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)
Art. 13. A concessionária poderá suspender o fornecimento, após prévia
comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações:
I – atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de
energia elétrica;
II – atraso no pagamento de encargos e serviços vinculados ao
fornecimento de energia elétrica, prestados mediante autorização formal do
consumidor;
III - atraso no pagamento dos serviços cobráveis estabelecidos no art. 109
da Resolução no 456, de 2000;
IV – atraso no pagamento de prejuízos causados às instalações do SIGFI,
cuja
responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor;
V – aumento da carga instalada à revelia da concessionária; e
VI – impedimento ao acesso de empregados e prepostos da concessionária
para fins de leitura e inspeções necessárias.
§ 1o A comunicação a que se refere o caput deverá ser por escrito,
específica e com entrega comprovada de forma individual ou impressa em
destaque na própria fatura, observado o prazo mínimo de antecedência de 15
(dias) dias.
§ 2o Constatada que a suspensão do fornecimento foi indevida, a
concessionária fica obrigada a efetuar a religação no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, sem ônus para o consumidor.
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§ 3o No caso de suspensão indevida do fornecimento, a concessionária
deverá creditar na fatura subseqüente, a título de indenização ao consumidor, a
importância correspondente a 20% (vinte por cento) do valor líquido da primeira
fatura emitida após a religação da unidade consumidora.
Art. 14. Ao efetuar a suspensão do fornecimento a concessionária deverá
entregar, na unidade consumidora, aviso discriminando o motivo gerador e,
quando pertinente, informações referentes a cada uma das faturas que
caracterizam a inadimplência.
§ 1o Cessado o motivo da suspensão, a concessionária restabelecerá o
fornecimento no prazo de até 120 horas, após a solicitação do consumidor ou a
constatação do pagamento.
§ 2o O calendário de leitura e faturamento de que trata o art. 4o, inciso I,
poderá contemplar prazos e procedimentos diferenciados para religação de modo
a atender as particularidades de cada área atendida e desde que não cause
prejuízos ao consumidor.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15. Sem prejuízo do disposto nesta Resolução, deverá ser observado,
no que couber, o disposto nas Resoluções no 456, de 29 de dezembro de 2000, e
no 024, de 27 de janeiro de 2000.
(Folha 8 da Resolução Normativa nº 83, de 20 de setembro de 2004)
Art. 16. As relações entre a concessionária e o responsável por unidade
consumidora atendida por SIGFI serão reguladas por meio de contrato de
adesão.
Parágrafo único. Após a publicação, pela ANEEL, do modelo do contrato
de adesão a concessionária deverá encaminhá-lo ao consumidor responsável pela
unidade consumidora no prazo de 60(sessenta dias).
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Art. 17. Para unidades consumidoras com carga instalada até 50 kW, o
fornecimento por meio de SIGFI não deverá acarretar ônus para o solicitante ou
consumidor, observadas as metas estabelecidas no Plano de Universalização de
Energia Elétrica da concessionária a que se refere o art. 4o da Resolução
ANEEL no 223, de 29 de abril de 2003, alterada pela Resolução Normativa no
052, de 25 de março de 2004 e pela Resolução Normativa no 073 de 09 de julho
de 2004.
Parágrafo único. O atendimento por meio de SIGFI poderá ser diferido
pela concessionária, observado o cronograma do respectivo Plano de
Universalização de Energia Elétrica, sendo aplicável, por opção do consumidor,
o mecanismo de antecipação de que trata o art. 11 da Resolução ANEEL no 223,
de 2003.
Art. 18. A concessionária é a responsável pela integridade dos
equipamentos, devendo contratar adequada apólice de seguro, visando dar
cobertura, pelo menos, às situações de roubo, furto e danos causados por
acidentes ou vandalismo.
Art. 19. O atendimento por meio de SIGFI deverá ser submetido
previamente à autorização da ANEEL.
Art. 20. As omissões, dúvidas e casos não previstos nesta Resolução serão
resolvidos e decididos pela Superintendência de Regulação da Comercialização
da Eletricidade da ANEEL.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
Publicado no D.O de 24.09.2004, seção 1, p. 126, v. 141, n. 185.

