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Abstract-- In Brazil, crises in the water sector have been 

recurrent, and, taking into account that the generation of energy 

in Brazil is largely from generation in Hydropower Plants, and 

that the main function of water, according to the Agência 

Nacional das Águas - ANA is the human supply and the watering 

of animals, not the generation of energy, generation is a scenario 

where more than ever, incentives and investments in the 

diversification of the energy matrix are needed. Associated with 

this, we have the real insertion of the need to study and use 

alternative sources of energy, and of energy use from the 

industrial sector. Thus, this study aims to analyze and present 

solutions to improve the energy matrix in a proposal of 

distributed generation using the spaces and potential energy 

potential located in the industrial, rural and municipal sectors. 

For this, this work presents a possibility of building solar plants 

in degraded areas and the use of energy, coming from the water 

supply network, using pumps functioning as turbines to recover 

energy in the supply system. And present the results in order to 

try to classify them as to their environmental, energy and 

economic impacts, aiming to understand the implementation of 

these sources, and their importance for society as a whole.. 

 
Index Terms—Degraded Areas, Distributed Generation, 

Fotovoltaic Generation, Renewable Generation, Recover . 

I.  INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país que tem a característica econômica de ser 

exportador de commodities, ou seja, o país tem a característica 

comercial de realizar transações comerciais de produtos de 
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base ou produtos em estado bruto, que são matérias-primas 

para a produção de outros. São incluídos nesse tipo de 

mercadoria petróleo, leite, minerais, madeiras, plantas, dentre 

outros, que são fungíveis.  

Um setor em destaque no Brasil devido a essa característica é 

o setor de mineração. A mineração no Brasil era bem 

rudimentar até o século XIX, até que surgiram algumas minas 

mais sofisticadas por volta de 1820 em Minas Gerais, com a 

extração de ouro. A intensa atividade extrativista no Brasil na 

época levou o mesmo a participar do ciclo do ouro e ter essa 

atividade como importante economicamente. Além do ouro, 

passaram a extrair outros minerais, como minério de ferro, 

calcário, manganês, e outros. 

A cidade de Itabira, localizada no centro-leste de Minas 

Gerais, foi uma cidade destaque para a mineração no Brasil e, 

conforme aborda Germany (2002), as primeiras lavras de 

hematita foram construídas em 1942 pela companhia Vale do 

Rio Doce de forma muito rudimentar, e posteriormente 

utilizou-se planejamento informatizado, controle de qualidade 

na lavra, e uma consultoria que auxiliava e incentivava na 

aplicação da tecnologia existente para problemas registrados 

em minas. A utilização de minas a céu aberto na região de 

Itabira é verificada até os dias de hoje, onde ainda se extrai o 

minério de ferro, uma das principais atividades da cidade. A 

região do Quadrilátero Ferrífero é a maior concentração em 

minas e, contando com as minas no Pará, Brasil é um dos 

exemplos de mineração a céu aberto. 

A operação de minas a céu aberto é geralmente feita por 

empreiteiras no Brasil. Nessa prática, a empresa de mineração 

não investe no equipamento de mina. Assim, as minas a céu 

aberto por vezes trabalham com equipamentos inadequados e 

acabam em estado de abandono. Além disso, na própria 

atividade mineradora, inúmeros impactos ao meio ambiente 

como degradação do solo, poluição de águas, desmatamento e 

a própria inutilização do terreno após a extração de minério 

constituem em um impacto ambiental de grandes proporções.  

A radiação solar é capaz de ser aproveitada para gerar energia, 

iluminação natural, aproveitamento térmico e ainda é 

responsável pela capacidade de geração de outras fontes de 

energia. O Brasil é um país que apresenta grande radiação 

solar durante o ano. Como ressalta o caderno da Aneel (2000), 
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até mesmo as regiões com menor radiação solar no país 

apresentam um grande potencial de aproveitamento energético. 

“O Brasil tem recursos solares em algumas regiões 

comparadas às melhores regiões do mundo” (Atlas 

Solarimétrico, 2000). É possível verificar a assertiva pela 

análise da Tabela 1. 
TABELA I 

DADOS DE RADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA, MÉDIAS MENSAIS PARA DIVERSAS 

LOCALIDADES DO MUNDO. ATLAS SOLARIMÉTRICO, 2002. 

 
Onde Hh é duração da radiação solar diária [MJ/m²]. 

Como é possível perceber pela Tabela 1 as diversas regiões do 

Brasil tem mais horas de iluminação solar diária que a cidade 

de Dagget nos Estados Unidos, onde na mesma tem uma usina 

solar de 342 [MW] de potência instalada. Ou seja, a 

capacidade de aproveitamento solar no Brasil é evidenciada. 

Sabendo dessa intensa radiação solar em áreas brasileiras e da 

atividade mineradora extensiva em diversas localidades no 

Brasil, é possível aplicar geração solar em atividades 

mineradoras como alternativa de geração de energia como 

forma de reabilitação de área degradada em área de mina, de 

forma a amenizar os impactos pós atividades mineradoras e 

também como alternativa de geração de empregos para a 

população pós fase mineradora, como alternativa de inclusão e 

diversificação econômica. 

A água em uma mineradora tem um papel de suma 

importância, pois além de participar no projeto de exploração 

da jazida, participa de todos os processos do beneficiamento 

do minério e, em alguns casos, no seu transporte – mineroduto. 

Além disso, muitas das vezes quando está a explorar o material 

da mina e esta se localiza em um lugar com alto índice 

pluviométrico, com explorações piezométricas ou com 

aquíferos abaixo da mina, tem uma enorme quantidade de água 

no local. 

A atividade intensa de bombeamento de água nesses locais 

para que ocorra a exploração do material faz com que seja 

possível, mesmo após o encerramento da atividade 

mineradora, o aproveitamento do potencial de geração de 

energia elétrica por meio da utilização de bomba funcionando 

como turbina como alternativa de geração de energia em áreas 

de mineração.  

Nesse trabalho será abordada a utilização de geração solar e a 

utilização de bomba funcionando como turbina como 

alternativa de geração de energia instalado no sistema de 

bombeamento de água em áreas degradadas por atividades 

mineradoras como alternativa de um novo método de 

recuperação de áreas degradas por mineradoras, promovendo 

diversificação econômica e inclusão social. 

. 

II.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta seção aborda os materiais utilizados para a geração de 

energia em área degradada por BFT e por meio de geração 

fotovoltaica. Ela também aborda a metologia utilizada para 

utilização e modelagem dos equipamentos utilizados no 

estudo. 

A.  Materiais 

1 Geração de Energia utilizando BFT 

Para a geração de energia utilizando Bomba Funcionando 

como Turbina é necessário conhecer a vazão média e a 

altura corresponde na tubulação em [mca] utilizada no 

sistema de distribuição de água. Sabendo disso, é necessária 

a utilização dos equipamentos: 

1) -Uma bomba hidráulica que operará como turbina; 

2) - Motor de indução que operará como gerador; 

3) - Conversores para que o sistema gerador seja acoplado à 

rede; 

 

2 Geração de Energia utilizando painéis solares 

Para a geração de utilizando painéis solares, deve-se 

fazer o levantamento da área de mineração degradada. 

Conforme aborda FERREIRA (2016), é necessário fazer 

a curva de declividade do terreno, por meio das cartas de 

levantamento topográfico do local a ser recuperado. É 

necessário também ter informações sobre a radiação local 

incidente, os acessos à área. Além dessas informações, 

são necessárias a utilização de módulos fotovoltaicos 

(escolhidos e projetados na seção de métodos) e a 

utilização de inversores para operação do sistema 

fotovoltaico gerador. 

B.  Métodos 

1. Metodologia Utilizada para Geração de Energia  por 

Meio de BFT, em tubulações e pequenos 

aproveitamentos. 

 

Para o dimensionamento da BFT é necessário conhecer a 

vazão e altura manométrica do local.  

As equações de Sharma são as que fazem o equivalente do 

funcionamento da bomba operando como bomba e convertem 

para o seu funcionamento como turbina. As equações são 

indicadas por 1 e 2, para vazão e altura, respectivamente. 

                                               (1) 

                                                    (2) 

Onde: 

Qbft- Melhor vazão da bomba operando como turbina 

Qbep-Vazão da bomba operando como bomba 
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ηmax-Rendimento máximo da bomba 

Hbft- Melhor Altura da bomba funcionando como Turbina 

Hbep- Altura da bomba operando como bomba 

 

Por meio das Equações 1 e 2, é possível determinar a bomba 

que irá funcionar como Turbina que apresente dentro dos 

valores encontrados para altura e vazão, o melhor rendimento 

por meio da curva característica da bomba, fornecida pelo 

fabricante de bombas.  

Após determinada a bomba adequada, Conforme a 

metodologia de Chapallaz (1990) é possível escolher o motor 

de indução que irá funcionar como gerador acoplado à turbina. 

O motor de indução operando como gerador foi o escolhido 

para essa configuração por apresentar a vantagem de ser um 

motor com um custo menor, se comparado ao motor síncrono, 

e também pela facilidade em encontrar esse motor 

comercialmente. 

O conversor a ser empregado deve ter características de 

potência similares à do motor de indução e da bomba 

utilizados.  A utilização de conversores nessa configuração 

deve-se ao fato de que o sistema para ser ligado à rede deve 

apresentar a mesma frequência da rede e a mesma sequência 

de fase para que ocorra o acoplamento. O conversor no caso 

faz todo o manejo necessário para que isso ocorra.  Além 

disso, assim como nas configurações eólicas, o conversor faz 

com que seja aproveitado melhor essas forças envolvidas, e faz 

o controle efetivo de potência injetada na rede, ou seja, o 

conversor faz o melhor aproveitamento de potência.  

 

2. Metodologia Utilizada para Geração de Energia e 

Recuperação de Área Degradada por Mineradoras 

Utilizando Painéis Fotovoltaicos 

 

A metodologia abordada visa principalmente à recuperação de 

áreas conforme solicita o Art. 3° do DECRETO No 97.632, 

DE 10 DE ABRIL DE 1989 “A recuperação deverá ter por 

objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de 

utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso 

do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio 

ambiente”. Sabendo disso, o plano a ser desenvolvido tem 

início na escolha da área a ser implantado o sistema de 

recuperação. 

A metodologia descrita por FERREIRA (2016) aborda a 

recuperação de área na cidade de Itabira-MG, conhecida por 

intensa atividade mineradora. Seguindo essa metodologia, a 

autora aborda em seu estudo três áreas degradadas na cidade 

com potencial capacidade de recuperação, visto a sua 

inatividade.  

Essas áreas abordadas são a cava da mina do Pico do Cauê, o 

Areal família Reinaldo Bragança e a Pilha de estéril da mina 

de Conceição. 
TABELA II 

LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE AS ÁREAS EM ESTUDO. ADAPTAÇÃO DO 

TRABALHO DE FERREIRA (2016). 

 

Locais Sugeridos Descrição Coordenadas 

Cava da mina do 

Pico do Cauê 

Área urbana. 

Pertence a Vale 

S.A 

19º 36`08,22” S; 
43º 14` 26,51” O; 

Areal Família 

Reinaldo 

Bragança 

Área Urbana. 

Pertence a 

particulares com 

subsolo 

pertencente à Vale 

S.A. 

19º 38`24,78” S; 
43º 14` 22,11” O; 

Pilha de estéril da 

mina de conceição 

Área Rural. 

Pertence a 

Empresa Vale 

S.A. 

19º 40`34,71” S; 
43º 16` 18,07” O; 

 

 
Figura 1 - Localização das áreas em estudo por meio de visualização 

planialtimétrica. Vale, 2016 

Após a escolha da área, é necessário realizar o estudo da 

declividade do terreno, visto que para aproveitamentos solares, 

é desejável que as áreas que receberão os painéis devem ter 

pouco sombreamento. Para que essa análise seja possível, 

deve-se ter em mãos as cartas com as curvas de nível para 

delimitação da área a ser recuperada por meio do 

aproveitamento solar. 

As cartas de curva de nível das áreas em estudo são 

apresentadas pelas figuras 2, 3 e 4. 

 

 
Figura 2- Curva de nível do Pico do Cauê. Adaptação de Ferreira 

(2016) 
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Figura 3- Curva de nível do Areal Família Reinaldo Bragança. 

Adaptação de Ferreira (2016) 

 
Figura 4- Curva de nível da Mina Conceição. 

A delimitação da área se deveu a área corresponder à área cuja 

inclinação era a menor conforme observado pelas curvas de 

nível e conforme a metodologia abordada por Ferreira (2016). 

A equação que relaciona a declividade utilizada para 

delimitação da área é abordada pela equação 3. 

 

                           (3) 

Onde: 

D é a declividade do terreno [%] 

d é a distância horizontal em [m] 

h é a distância vertical em [m] 

 

Por meio da equação apresentada e a delimitação da área 

apresentada pelas cartas de estudo, os parâmetros de 

declividade encontrados conforme Ferreira (2016) foram: 
TABELA III 

PARÂMETROS DE DECLIVIDADE DOS TERRENOS EM ESTUDO. ADAPTAÇÃO DO 

TRABALHO DE FERREIRA (2016). 

 

Distância (m) 

Mina 
Área 

[m²] 
Horizontal Vertical Declividade 

Cauê 9000 250 40 16.00% 

Conceição 9300 420 60 14.29% 

Areal 230 150 40 26.67% 

 

Ainda que a declividade seja superior à recomendada para 

instalação das células solares (3%), será realizado um estudo 

de viabilidade da implantação da tecnologia como tentativa de 

recuperação das áreas exibido na seção de resultados. 

III.  RESULTADOS 

A facilidade e acessibilidade à tecnologia da BFT são 

evidenciadas pela utilização de componentes encontrados em 

prateleira e fabricação em série, que facilita também sua 

reposição e manutenção em caso de falha e emprego da 

tecnologia. Estudos já mostraram sua viabilidade como 

capacidade de geração de energia (CUSTÓDIO, 2017) e seu 

baixo custo comparado com outras fontes.   

A autora Ferreira (2016) realizou um estudo de viabilidade 

econômica da utilização da implantação de painéis solares nas 

três áreas citadas da seguinte maneira: 

- Taxa de juros a longo prazo para o mês de Abril a Junho de 

2016: 7,5% 

- Remuneração básica do BNDES para apoio direto: 1,5% 

-Taxa de risco de crédito 1% 

Resultando em taxa de juros de 10% a.a. 

Foi considerada também a tarifa vigente para o consumidor 

residencial do Tipo B1, o fator de emissão de gás carbônico 

fornecido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, custo dos 

equipamentos (inversores, manutenção, número de módulos). 

O resultado é exibido por meio de Fator de Recuperação de 

Capital e Benefício Anual Líquido e a estimativa do Tempo de 

Retorno do Investimento- TIR. A tabela 4 apresenta os valores 

resultantes dos cálculos para cada área. 
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TABELA IV 

FLUXO DE CAIXA E PARÂMETROS DE ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

DOS TRÊS SISTEMAS ESTUDADOS.. ADAPTAÇÃO DO TRABALHO DE FERREIRA 

(2016). 

 

É possível notar  pela tabela 4 que: 

- Pelo critério de análise de viabilidade o valor do VPL que 

deve ser sempre maior que zero, deste modo, todos os projetos 

retornaram valores de VPL aceitáveis. 

-Pelo critério do  TIR, é recomendado que este deve ser menor 

que o da taxa de juros, sendo o projeto que atendeu a esse 

critério ser apenas o de Areal. 

-Pelo critério de Payback incerteza de retorno do projeto é 

proporcional ao tempo, ou seja, quanto menor o payback mais 

garantia de retorno de investimento, sendo a área de Areal a 

que apresentou o menor valor. 

A tarifa de energia é o ponto crucial de análise de investimento 

em uma área ou outra, pois conforme aborda a autora, se o 

valor da tarifa de energia mudar, as outras áreas sobressairiam 

sobre Areal. 

.  

IV.  CONCLUSÃO 

O trabalho mostrou que é possível realizar o aproveitamento 

de áreas degradadas após atividade mineradora para gerar 

energia, como forma de recuperação da área. Além de gerar 

uma nova utilização da área em questão, é uma nova forma de 

geração de empregos para a região funcionando como 

diversificação econômica, podendo gerar empregos para a 

população local.  

Além disso, o fator econômico é um ponto crucial no momento 

de instalação de uma tecnologia. A geração solar vem 

ganhando campo nos últimos anos e a tendência é que os 

valores de geração de energia por meio desta tecnologia se 

tornem mais atrativos.  

 

É possível a utilização de outras fontes ao invés das utilizadas, 

combinação de mais fontes geradoras, buscando utilizar o 

aproveitamento de área promovendo eficiência energética e 

ajudando a população local com geração de novos empregos, 

uma oportunidade de acesso a uma energia de qualidade e de 

forma sustentável.  
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