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RESUMO

Este estudo visou analisar a viabilidade técnica e financeira da implantação de usinas
fotovoltaicas flutuantes em lagos de usinas hidrelétricas, de modo aproveitar uma área
já sem uso devido ao alagamento, não necessitando a utilização de solo
eventualmente propício para outras finalidades como a agricultura, além de aproveitar
a infraestrutura existente como subestação e linha de transmissão. A pesquisa
envolveu a busca dos materiais adequados para uma usina fotovoltaica flutuante para
a elaboração de um projeto de 342 kWp acoplados à inversores que somam 275 kW
de potência. Os inversores foram conectados à uma subestação de 69 kV/4,16 kV de
uma PCH de 12 MW de potência instalada. A usina se mostrou tecnicamente viável
pois utiliza o conceito e materiais propícios já existentes no mercado e utilizados no
mundo todo, entretanto, financeiramente se mostrou inviável, pois os resultados
financeiros calculados se mostraram pouco atrativos. O TIR resultou em 1,62% a.a.,
o VPL 782.025,50 negativo e o payback 20 anos e 2 meses, índices calculados
considerando investimento com preços de varejo e venda da energia no mercado livre
de energia.
Palavras-chave: Usina Flutuante; Hibridização; Usina Fotovoltaica; Energia Solar.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the technical and financial feasibility of implementing
floating photovoltaic plants in lakes of hydroelectric plants, in order to take advantage
of an area that is already unused due to flooding, not requiring the use of soil that may
be suitable for other purposes such as agriculture, in addition to take advantage of the
existing infrastructure such as a substation and transmission line. The research
involved the search for suitable materials for a floating photovoltaic plant for the
elaboration of a project of 342 kWp coupled to inverters that add up to 275 kW of
power. The inverters were connected to a 69 kV/4.16 kV substation of a PCH with 12
MW of installed power. The plant proved to be technically viable because it uses the
concept and suitable materials already on the market and used worldwide, however,
financially it proved to be unfeasible, as the calculated financial results proved to be
unattractive. The IRR resulted in 1.62% p.a., the NPV 782,025.50 negative and the
payback 20 years and 2 months, indices calculated considering investment at retail
prices and energy sales in the free energy market.
Keywords: Floating Power Plant; Hybridization; Photovoltaic Plant; Solar Energy.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento do Brasil ou de qualquer país depende de vários fatores, sendo
um dos principais o abastecimento energético. Para Moreira Franco, ex-ministro de
Minas e Energia, devido à crise que o Brasil passou nos últimos anos, não sofreu por
pouco o maior apagão da história, pois se continuasse com crescimento de 2,5% a
3% ao ano, o sistema elétrico não teria suportado (VALOR ECONÔMICO GLOBO,
2018).
Portanto, para que o desenvolvimento não só do Brasil, mas de qualquer país
ocorra, o sistema elétrico deve ser suficientemente capaz de suprir toda a demanda
sem que haja sobrecargas, falhas e apagões, e para tal, a geração deve ser sempre
ampliada com planejamentos a longo prazo.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica o Brasil atualmente possui
em operação 7.432 usinas elétricas, das quais consolidam pouco mais de 164 GW de
potência instalada capazes de gerar anualmente 472 GWh (ANEEL, 2019).
Como observa-se na Figura 1, a matriz energética do Brasil atualmente conta
como maior participação as usinas hidrelétricas, principalmente as de grande porte
denominadas pelo mesmo nome, Usinas Hidrelétricas (UHE).
Figura 1 - Matriz energética brasileira

Fonte: Dados (EPE, 2020)

Um ponto que impacta na decisão de construção de novas UHEs é que por
mais que esta fonte seja renovável, pesquisas recentes comprovam que não é
totalmente limpa, pois emite quantias significativas de gás carbônico e metano
proveniente da decomposição de material orgânico submersa pela inundação, afeta
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também o microclima regional, bem como a fauna, principalmente da vida aquática,
entretanto, vale ressaltar que nenhuma fonte é inteiramente limpa, pois todas causam
um impacto mesmo que apenas para a fabricação de seus componentes.
Como forma de amenizar estes problemas, atualmente está se popularizando
muito as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) com potências de 5 a 30 MW e
Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) com potências de até 5 MW, que atualmente
correspondem por 3% da matriz elétrica nacional (ABRAPCH, 2019).
Para que o aumento da geração possa acompanhar o crescimento da
demanda, tem-se adotado a construção de muitas termelétricas, que apesar de seus
problemas ambientas e custos do combustível, tem várias vantagens no que se refere
a urgência de geração pois são usinas de construção relativamente rápida, são
facilmente despachadas (principalmente as movidas a gás) e necessitam de pouca
área para sua instalação.
Em relação à geração por fontes renováveis, as tecnologias mais utilizadas
atualmente são a Eólica e Fotovoltaica que necessitam de grande área para
instalação.
Esta área utilizada que é adquirida por meio de compra ou aluguel, que
acarreta a elevação dos custos finais e pode até mesmo inviabilizar o projeto. Outro
ponto a ser considerado é que, em muitos casos, a propriedade conta com terra fértil
que poderia ser utilizada para outras finalidades dignas, tais como agricultura.
Este impacto da utilização de área propícia para outras finalidades é mais
significativo para usinas fotovoltaicas, visto que as eólicas podem coexistir com a
agricultura e pecuária além da possibilidade de implantações das usinas Off Shore
(em mar aberto).
Conforme observa-se na Figura 2, a Usina Fotovoltaica (UFV) de Tabocas do
Brejo Velho, na Bahia, conta com espaço significativamente grande, possivelmente
de terra fértil, visto a presença de floresta ao seu redor.
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Figura 2 – UFV de Tabocas do Brejo Velho – Bahia

Fonte: BlueSol (2018)

Considerando estes pontos, o ideal seria a utilização de uma área que não
apresente nenhuma outra usabilidade, como áreas inférteis ou já alagadas.
Não é necessário procurar muito para encontrar este tipo de local no Brasil,
um dos países que mais gera energia elétrica a partir de hidroelétricas, tendo,
portanto, muita área alagada.
Uma usina hidrelétrica pode ter sua potência dobrada utilizando cerca de 3%
a 4% da área de seu reservatório, de modo que possa gerar principalmente energia
pela fonte solar durante o dia, e hidráulica durante a noite (WHERE SUN MEETS
WATER, BANCO MUNDIAL, 2018).
Tomando como base que cada módulo de 450 Wp possua 2 m² e utilize mais
1 m² para espaçamento entre as fileiras de trás para evitar sombreamento, cada m²
ocupado equivale à 150 Wp instalado. Com isso, podemos calcular que com
aproximadamente 7% do lago da Itaipu (94.500.000 m²) poderíamos implantar 14.175
MWp, ou seja, com este espaço seria possível dobrar a potência da usina Itaipu.
Vale destacar que a ocupação da Itaipu em termos percentuais é maior que a
média pois a relação entre potência e área desta usina é bastante elevado se
comparado com outras hidrelétricas.
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Outro ponto importante é que usinas fotovoltaicas tem um fator de capacidade
baixo devido serem intermitentes e extremamente sazonais, portanto, a geração de
energia neste caso, não seria dobrada.
Já utilizando totalmente a área alagada de Itaipu para a instalação de uma
Usina Fotovoltaica Flutuante (FVF), seria possível obter uma potência instalada maior
que 108 GWp, capaz de gerar cerca de 183 TWh/ano (UFSC, 2013).
Em comparação com a geração anual média de Itaipu dos últimos 10 anos,
91,8 TWh, a geração da UFV teria o dobro de potencial de geração.
Apesar do primeiro exemplo ser possivelmente viável, o segundo é totalmente
impraticável tanto pelos custos e dificuldades técnicas devido seu tamanho quanto ao
impacto ambiental devido a redução da irradiação solar incidente no espelho d’agua,
reduzindo a temperatura da água podendo afetar a vida aquática.
1.1 Tema
Sistemas híbridos são, de um modo geral, usinas que contam com diferentes
tipos de energia primária, para no fim convertê-la em energia elétrica utilizando seus
meios específicos (PEGORETI et al., 2017).
Este trabalho propõe uma análise de viabilidade técnica e financeira da
implantação de FVF em lagos de usinas hidrelétricas, buscando o aumento da matriz
energética utilizando fontes renováveis com menor custo de implantação por meio da
hibridização entre usinas fotovoltaicas e usinas hidrelétricas.
1.1.1 Delimitação do Tema
A pesquisa abordara a viabilidade técnica e financeira da implantação de FVF
em lagos de usinas hidrelétricas. Os resultados serão obtidos por análise de índices
financeiros calculados sem comparação com outros empreendimentos existentes ou
outras possibilidades, como instalação em solo.
Impactos ambientais pelo cobrimento do lago bem como efeitos de redução
da evaporação do lago não foram considerados devido a pouca área ocupada se
comparada ao tamanho do lago como um todo.
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1.2 Problemas e Premissas
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento do país é diretamente
dependente de sua capacidade energética. Segundo a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), o crescimento da demanda até o ano de 2020 é de 4,8% ao ano.
Para suprir esta demanda, é necessário um planejamento de ampliação da
matriz energética já prevendo todas as necessidades, de modo que não
sobrecarregue o sistema atual e nem falte energia, e, preferencialmente, deve-se
optar por fontes alternativas e de baixo custo.
O grande empecilho para realização de novos projetos de geração de energia
provinda de fontes renováveis e que tenham baixo custo, é que geralmente estas duas
características não andam juntas.
O problema a ser respondido neste estudo é: “Usinas FVF são tecnicamente
e financeiramente viáveis?”.
1.3 Objetivos
Os objetivos deste trabalho são descritos a seguir.
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo é a análise técnica e financeira da instalação de uma FVF no lago
de uma PCH do estado de Rondônia, utilizando a infraestrutura existente, incluindo
subestação e linha de transmissão.
1.3.2 Objetivos Específicos
a) Pesquisar a hibridização entre uma PCH e uma FVF, utilizando para o estudo a
uma PCH existente instalada no estado de Rondônia, porém, o resultado deverá
mostrar previamente a viabilidade da utilização deste sistema em qualquer lago de
qualquer usina, levando em conta apenas a diferença de irradiação das
localidades;
b) Projetar uma FVF com potência de até 300 kW de inversores;
c) Realizar simulações da FVF via software PVsyst;
d) Calcular o payback, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL)
do projeto levando em conta todos os custos envolvidos durante a vida útil dos
equipamentos;
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e) Analisar os resultados financeiros.
1.4 Justificativa
A implantação de FVFs, principalmente em lagos de PCHs com objetivo de
geração suplementar, torna-se bastante promissora, pois não apresenta muitas
dificuldades técnicas e econômicas e nem impactos ambientas significativos.
O diferencial deste sistema é a otimização dos recursos como subestação e
linha de transmissão, contribuindo com economia para a implantação e implicando na
redução do custo médio da geração. Os estudos de impactos ambientais também são
aproveitáveis, de modo a acelerar o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento (TRANNIN, 2016).
A usina escolhida conta com aproximadamente 12 MW de potência instalada
e é conectada a uma Linha de Transmissão de 69 kV, em Rondônia.
A escolha de uma PCH situada em Rondônia, apesar de distante, deve-se a
facilidade de acesso para coleta de dados da instalação. Dentre as opções possíveis,
foi escolhida a de maior potência instalada possibilitando que a potência da FVF não
seja tão expressiva sobre a potência já instalada no local.
Uma usina solar com até 300 kW de inversores possibilita a instalação de até
360 a 390 kWp de módulos fotovoltaicos, que considerando uma irradiação média
anual de 4,6 kWh/m²dia e eficiência final do sistema de 80%, estima-se uma geração
anual de cerca de 500 MWh.
Essa energia proveniente de geração solar evita a emissão de 210 a 550
toneladas de gás carbônico na atmosfera anualmente se comparada a uma
termelétrica, a depender do combustível utilizado.
Como a tecnologia a ser utilizada no projeto não difere muito das já
largamente utilizadas em terra, mudando apenas o suporte envolvido, a instalação
também não terá maiores dificuldades, se mostrando um bom sistema para suprir
necessidades que exigem rápidas soluções, lugar que é ocupado hoje por
termelétricas.
Apesar de não ter muitas diferenças entre um sistema instalado em terra,
espera-se maiores eficiências por menores temperaturas ambientes na região
alagada e boa ventilação.
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Por se tratar de um método recente de geração, existe alguns projetos em
funcionamento, mas não se tem muita informação no âmbito financeiro, quesito
principal a ser abordado neste estudo.
1.5 Procedimentos Metodológicos
Este estudo conta previamente com pesquisas bibliográficas para auxiliar na
escolha da melhor tecnologia dos módulos fotovoltaicos, analisando principalmente
suas características de desempenho em relação a temperatura.
Para realização do projeto, será utilizado o software PVsyst e como banco de
dados de irradiação, temperatura e intensidade do vento, será utilizada informações
do INPE, Climate-Data e NASA respectivamente.
Os valores de equipamentos e serviços serão levantados por orçamentos
reais ou referenciando a outros estudos publicados, os quais irão compor o Capital
Expenditure (CAPEX) e Operational Expenditure (OPEX) do empreendimento.
Por fim, será calculado os índices financeiros payback, TIR e VPL do sistema
e analisado os resultados.
O desenvolvimento deverá seguir o fluxograma da Figura 3.
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Figura 3 - Modelo de pesquisa adotado no estudo.

Fonte: Autoria própria (2019)
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1.6 Estrutura do Trabalho
A estrutura deverá seguir a seguinte forma:
Capítulo 1 – Introdução contendo a proposta do trabalho, problemas a ser
respondido, objetivos a serem alcançados e metodologia a ser seguida.
Capítulo 2 – Revisão bibliográfica e levantamento de dados da PCH.
Capítulo 3 – Elaboração do projeto e simulações, solicitação de orçamentos e
análise financeira.
Capítulo 4 – Conclusão e sugestões para trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este item abordará conceitos teóricos relacionados ao tema, os quais servirão
de embasamento para o desenvolvimento do estudo de caso.
2.1 Radiação Solar
O sol, assim como qualquer outra estrela, tem seu funcionamento baseado
em fusão nuclear a partir do hidrogênio. Este fenômeno tem como resultado uma
grande liberação de energia na forma de radiação eletromagnética em uma larga faixa
de frequência, conforme observa-se na Figura 4.
Figura 4 – Espectro de radiação solar que atinge a superfície da Terra.

Fonte: SOUZA et. Al. (2016)

Os comprimentos de onda com maior amplitude estão na faixa da luz visível
cujo comprimento de onda fica entre 400 nm e 750 nm.
A quantidade de energia que chega até o planeta Terra é bastante constante,
de modo que existe um conceito chamado de Constante Solar (𝐹0 ), o qual determina
a energia incidente em uma área delimitada e perpendicular à direção do sol, com
ausência de atmosfera, assumindo como valor médio 1.373 𝑊⁄
a uma altura de
𝑚²
38km do nível do mar (SCHOFFEL, 2010).
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Porém, apesar de ser nomeado como constante, sofre uma pequena variação
ao longo dos anos principalmente devido a variação na atividade solar (FERREIRA,
2006).
O valor da irradiação em locais não perpendiculares a direção do sol tem
valores menores, influenciada pelos seguintes componentes:
•

Variação da distância Terra-Sol

•

Ângulo Zenital
o Declinação Solar (δ)
o Latitude (ϕ)
o Ângulo Horário (h)

Ainda segundo Schoffel, a função para o cálculo da energia solar
momentânea incidente em diferentes locais do planeta, respeitando as variáveis
supracitadas é descrita, na Equação 1 por:
𝑑 2
𝐹0 𝑐 = 𝐹0 . ( ) . [𝑠𝑒𝑛(𝜑). 𝑠𝑒𝑛(𝛿) + cos(𝜑) . cos(𝛿) . cos(ℎ)]
𝐷

(1)

Sendo:
•

𝑫 a distância terra-sol do dia;

•

𝒅 a distância média terra-sol;

•

𝑭𝟎 a constante solar (W/m²);

•

𝑭𝟎 𝒄 constante solar corrigida (W/m²).

Integrando a Equação 1 podemos obter 𝑄0 , que é a radiação solar incidida,
em Wh, em 1m² no topo da atmosfera.
𝑑 2
𝜋
𝑄0 = 37,6. ( ) . [(
) . ℎ𝑛. 𝑠𝑒𝑛(𝜑). 𝑠𝑒𝑛(𝛿) + cos(𝜑) . cos(𝛿) . cos(ℎ). 𝑠𝑒𝑛(ℎ𝑛)] (2)
𝐷
180
A Figura 5 demonstra visualmente como o ângulo entre a superfície e os raios
solares afeta a densidade de potência dos raios solares, pois para absorver a mesma
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energia de um plano perpendicular, é necessária uma área maior para compensar o
plano inclinado.
Figura 5 – Raios solares perpendiculares e oblíquos

Fonte: Wikimedia (2021)

As Equações 1 e 2 resultam na potência e energia incidida em 1 m² acima da
atmosfera,

porém, ainda

existem

perdas

devido

a

interação

das ondas

eletromagnéticas com os elementos constituintes da atmosfera.
2.1.1 Efeitos Atmosféricos
Cada componente da atmosfera reage com determinadas faixas de frequência
do espectro emitido pelo sol, sendo o Ozônio a Água e o Dióxido de Carbono os que
mais apresentam reação (PEREIRA et. Al, 2020).
Na Figura 6 pode-se observar que a atmosfera absorve parte da radiação,
resultando em uma menor intensidade no nível do mar (gráfico verde). Cada composto
presente na atmosfera absorve a energia de diferentes partes do espectro, como o
CO2 que afeta comprimentos de onda próximas à 1400 nm enquanto o Ozônio afeta
os comprimentos menores, no espectro da luz visível e ultravioleta.
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Figura 6 - Espectro eletromagnético da radiação solar.

Fonte: PEREIRA et. Al (2017)

Devido a estes fatores, localidades com maior umidade e nebulosidade,
sofrem com maiores perdas para a atmosfera.

2.1.2 Geração de Energia
Cerca de 99,97% da energia presente na biosfera é proveniente do sol, sendo
esta nossa principal fonte (FERREIRA, 2006).
Esta radiação quando absorvida pelo planeta Terra, resulta em diversas
consequências na atmosfera, como movimentação de massas de ar, evaporação e
precipitação de água, correntes marinhas, dentre outras. A Figura 7 demonstra de
forma clara o ciclo da água, o qual depende diretamente da atividade solar.
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Figura 7 – Ciclo da água

Fonte: USGS - Serviço Geológico dos Estados Unidos (2019)

Todos estes efeitos podem ser utilizados para obter energia elétrica, com
usinas eólicas, maremotriz, hidrelétricas etc., entretanto, para utilizar a energia solar
com o intuito direto de geração de energia elétrica pode-se optar por dois tipos de
usinas, as heliotérmicas e as fotovoltaicas, sendo a primeira uma termoelétrica que
usa como fonte de calor a radiação solar, enquanto a fotovoltaica, utiliza o efeito
fotoelétrico.
No Brasil existem várias grandes usinas do tipo fotovoltaica, e milhares usinas
de geração distribuída que utilizam esta tecnologia, porém, não há nenhuma usina
heliotérmica.
A participação das usinas fotovoltaicas na matriz elétrica do Brasil é menor
que 2%, apesar do grande potencial do país, que se comparado à Alemanha, um dos
países líderes no segmento, o Brasil nas regiões com pior irradiação, ainda tem um
índice 40% maior que os melhores locais da Alemanha (CABRAL et. Al., 2013).
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2.2 Energia Solar Fotovoltaica
Bastante conhecida e difundida atualmente, é uma tecnologia relativamente
nova utilizando o fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico, que foi descrito a
pouco mais de 100 anos.
Este tipo de tecnologia teve seu primeiro uso em satélites no final da década
de 50, a primeira usina de grande porte (1 MWp) instalada na Califórnia no início da
década de 80 e o lançamento dos programas de “telhados solares” na década de 90
na Alemanha e Japão (VALLÊRA, 2006).
2.2.1 Efeito Fotoelétrico
Descrito por Albert Einstein em 1905 concedendo a ele o Prêmio Nobel de
Física, o efeito fotoelétrico é um fenômeno físico onde um elétron absorve um fóton e
com isso se desprende-se de seu átomo, criando então uma corrente elétrica, como
ilustrado na Figura 8.
Figura 8 – Efeito fotoelétrico

Fonte: Neves (2016)

Por ser um efeito quantizado, é necessário que o fóton tenha a energia
necessária para desprender a ligação existente entre o elétron e o átomo, pois como
descreve a física quântica, o elétron não pode absorver parte de um fóton e nem
mesmo absorver vários aos poucos, ou seja, um único fóton deve ter energia suficiente
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para interagir com o elétron, e o valor desta energia necessária varia conforme o
material (MANTOVANI, 2015).
A energia do fóton pode ser calculada conforme a Equação 3, que mostra um
produto entre a intensidade e comprimento da onda. Portanto, maiores amplitudes e
maiores frequências resultam em fótons com mais energia.
𝐸 = ℎ. 𝑓

(3)

Para realizar a conversão desta energia em energia elétrica utilizando o efeito
fotoelétrico, se faz necessário o uso de materiais onde o efeito ocorra naturalmente
com a energia solar, pois as frequências do espectro bem como sua intensidade não
podem ser controladas.
Cada material apresenta uma resposta espectral em função do comprimento
da onda que é exposto, como observa-se na Figura 9 imagens A e B (NEVES, 2016).
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Figura 9 – Resposta espectral

Fonte: Neves (2016)

Pode-se observar que a resposta espectral do Germânio é a mais alta, porém,
ocorre em faixas de frequências menores, onde a energia do espectro solar é
reduzida, como vista na Figura 6. Tal fato, além do alto custo do germânio, torna esta
tecnologia inviável para uso comercial.
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2.2.2 Tecnologias e Eficiência
Atualmente o material mais utilizado comercialmente é o silício, porém há
diversas outras tecnologias, como Arsenieto de Gálio, Telureto de Cádmio, Germânio,
entre outras. Estas tecnologias, não são amplamente utilizadas comercialmente pois
tem eficiência menor e/ou custo muito elevado se comparado ao silício, o que torna
sua aplicação adequada apenas para casos específicos, como em satélites
(NASCIMENTO, 2004).
Ainda utilizando um mesmo material, há diferentes métodos de fabricação que
resultam em células com diferentes níveis de eficiência. Essencialmente existem
células de silício monocristalinas, policristalinas e amorfos, sendo as duas primeiras
as principais utilizadas no mercado.
A diferença ocorre no processo de fabricação onde o monocristalino é um
processo mais elaborado, e, portanto, mais caro. O processo inicial é semelhante,
tendo a fundição do silício de alta pureza, entretanto, na fase de solidificação, se o
silício receber uma “semente” de cristal monocristalino, todo o lingote solidificado será
parte de um mesmo cristal, enquanto o policristalino terá no lingote diversos cristais,
características dos quais recebem seus nomes (SEBASTIÃO, 1992).
As duas tecnologias podem ser distinguidas visualmente, como observa-se na
Figura 10. A monocristalina tem suas células de uma única cor enquanto os
policristalinos têm uma aparência multicolorida de tons de azul.
Figura 10 – Célula policristalina e monocristalina

Fonte: Canal Solar (2019)
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A tendência no mercado é do abandono da tecnologia dos policristalinos,
prevalecendo os monocristalinos, pois a diferença de preço vem caindo ao longo dos
anos (CANAL SOLAR, 2019).
Atualmente a eficiência das células monocristalinos está na ordem de 20%.
Esta eficiência é obtida a partir de testes controlados seguindo o padrão STC, sigla
originária do termo em inglês Standard Test Conditions (NREL, 2020).
O STC é feito em uma câmara de testes observando a potência de pico obtida
com os seguintes parâmetros:
•

Irradiação de 1000 𝑊⁄ , disparado por um flash durante 50 ms;
𝑚²

•

Células fotovoltaicas a 25 ºC;

•

Distribuição do espectro da radiação ASTM E892, equivalente ao sol
do meio-dia com inclinação do sol a 60º cruzando assim 1,5 vezes a
espessura da atmosfera com temperatura de 0 ºC.

Apesar de não ser um cenário real, principalmente no quesito de temperaturas
pois as células ultrapassam os 50 ºC em plena operação perdendo eficiência
(RAMPINELLI e KRENZINGER, 2006), se faz necessário um padrão de testes para
poder quantificar a eficiência de cada equipamento.
A Figura 11 apresenta o crescimento da eficiência das células produzidas
desde 1997 até os dias atuais, tanto de tecnologias comerciais quanto as utilizadas
em laboratório, que atingem marcas de quase 50%.
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Figura 11 – Aperfeiçoamento da eficiência das células

Fonte: NREL (2020)
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2.2.3 Potencial Brasileiro De Energia Solar
Como já mencionado anteriormente, o Brasil é um país privilegiado quanto ao
potencial de geração fotovoltaica. Na Figura 12 fica claro a diferença em potencial se
comparado à Alemanha, país embora com menor potencial, é um dos líderes na
geração de energia a partir desta fonte.
Figura 12 – Produção específica – Brasil x Alemanha

Fonte: Adaptado de Global Solar Atlas (2021)

A unidade 𝑘𝑊ℎ⁄𝑘𝑊𝑝 utilizada na Figura 12 é chamada de produção
específica, e demonstra quanta energia (kWh) pode ser gerada em determinado local
para cada 1 kWp instalado, neste caso, durante um período de 1 ano.
Devido à grande extensão territorial do Brasil, há grandes diferenças no
potencial de geração em cada região, porém, por uma média ponderada pode se obter
uma irradiação média de 5,6 kWh/m²/dia (STRANGUETO, 2016), enquanto a máxima
na Alemanha é inferior a 3,5 kWh/m²/dia.
Para fins de comparação, o Brasil consome anualmente cerca de 482 TWh
(EPE, 2020), enquanto em seu território de 8,5 milhões de km² incide
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aproximadamente 476.000 TWh em um único dia, cerca de mil vezes a energia
consumida no ano inteiro.
2.2.4 Aspectos operacionais
Um sistema fotovoltaico on-grid é essencialmente composto por:
•

Módulos fotovoltaicos;

•

Suportes e estruturas;

•

Inversores solares;

•

Stringboxes;

•

Cabos de corrente contínua;

•

Cabos de corrente alternada.

Eventualmente se faz necessário o uso de transformadores para adequar o
nível de tensão do inversor com o da rede a ser conectado.
Na Figura 13 pode-se observar o esquema de ligação, onde a energia gerada
pelo sistema é injetada no quadro de distribuição da instalação onde alimentará as
cargas ou escoará para a rede de distribuição.
Figura 13 - Esquema de funcionamento de uma UFV

Fonte: Sebrae (2020)
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2.2.4.1Módulos Fotovoltaicos
O elemento principal do sistema é justamente o módulo fotovoltaico que é
constituído de várias células fotovoltaicas associadas eletricamente conforme
demonstrado na Figura 14.
Figura 14 – Comparação entre célula, módulo e arranjo fotovoltaico

Fonte: Neves (2016)

Atualmente o mais comum são módulos com 72 células ou 144 “meia-células”,
sendo esta segunda uma forma construtiva chamada de “Half-Cell”, onde a célula é
cortada ao meio, conforme observa-se na Figura 15.
Figura 15 – Célula Half Cell

Fonte: Canal Solar (2019)
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Os módulos por sua vez são também associados eletricamente a fim de
montar um arranjo, chamado também de string, conforme a Figura 14.
Este arranjo é geralmente montado em série, a fim de elevar a tensão elétrica
entre os polos positivo e negativo, mantendo a corrente nominal do módulo
(CARNEIRO, 2010).
Com a menor corrente, os cabos podem ter bitolas menores barateando o
custo do sistema, entretanto, é necessário que o cabo possua bons níveis de isolação,
visto que a associação pode ultrapassar 1 kV.
Entretanto, estes arranjos em série podem ser ainda associados a outros
arranjos em paralelo, elevando a corrente em seus pontos comuns até o inversor
(Carneiro, 2010).
Esta ação é tomada principalmente em sistemas de maior porte, onde um
único inversor será conectado a diversos arranjos.
Todas as ligações devem ser feitas com cautela. No caso das ligações em
paralelo, os arranjos devem sempre ser iguais, para que operem com níveis de tensão
sempre iguais em seus terminais. Quando isto não é respeitado, ocorre um efeito
indesejado chamado de corrente reversa, na qual a corrente que iria para o inversor,
irá de um arranjo para outro no sentido contrário, fazendo com que um arranjo
consuma a energia gerada pela outra (RAMPINELLI e KRENZINGER, 2006).
Quando a associação em paralelo é de 2 ou mais arranjos, a corrente reversa
pode ultrapassar a corrente máxima suportada pelo módulo, podendo causar sérios
danos e até mesmo incêndios como é observado na Figura 16.
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Figura 16 – Efeitos da corrente reversa

Fonte: Canal Solar (2019)

2.2.4.2Inversores Solares
Chamados popularmente de inversores solares, trata-se de um equipamento
conversor CC-CA. Também são utilizados filtros para que a tensão de saída seja o
mais próximo de uma onda senoidal pura e tenha o menor nível de harmônicas
possível.
Há uma variedade de topologias de inversores, cada um com suas
propriedades e aplicações, porém, há dois tipos que se destacam, os inversores
string, e os microinversores. Ambos executam a mesma tarefa, sendo a diferença
básica que o microinversor trabalha com cada módulo de forma independente, não
sendo necessário montagens de arranjos (SANTOS, 2021).
A vantagem do microinversor, justamente por trabalhar com cada módulo
independentemente, é poder operar sempre em seu máximo ponto de potência,
utilizando a tecnologia MPPT (maximum power point tracking) (SANTOS, 2021).
Os inversores string também tem esta tecnologia, porém, quando um módulo
for comprometido por sombreamento ou sujeiras, o arranjo todo pode ser afetado
(SANTOS, 2021).
Apesar de mais vantajoso, o micro inversor tem atualmente um preço pouco
competitivo, principalmente se comparado com inversores de grande porte, não
justificando seu investimento.

37

2.2.4.3Suportes e Estruturas
As estruturas utilizadas devem ter alta durabilidade, pois um sistema é
projetado para funcionar durante décadas, não podendo ser comprometido por
degradação de sua estrutura.
Por estarem expostos a intempéries do tempo, as estruturas comumente são
de alumínio ou aço inox. Materiais mais simples não são muito bem-vindos pois tem
problemas maiores de corrosão no longo prazo.
No caso das FVF, por ser uma abordagem recente, não se tem definido quais
são os melhores materiais e formatos para os flutuadores, nem mesmo quanto ao
arranjo que propicie melhor rendimento do sistema, pois estes sofrerão oscilações das
pequenas ondas do lago e ações dos ventos (STRANGUETO, 2016).
2.2.4.4Cabos e proteções
Os cabos de corrente contínua mais utilizados para este fim tem bitolas de 4
mm² e 6 mm² de cobre niquelado, com camada isolante até 1,5 kV tingido em vermelho
e preto para identificação dos polos positivo e negativo respectivamente.
Estes cabos, por também estarem expostos a intempéries do tempo,
necessitam ter uma boa qualidade de isolação mecânica, incluindo proteção contra os
raios UV.
O principal componente de proteção de um sistema fotovoltaico é a stringbox,
que nada mais é que um quadro de proteção para os elementos de corrente contínua,
onde encontram-se os DPS, chaves seccionadoras, fusíveis etc.
2.2.5 Posicionamento Dos Módulos
Uma maneira muito eficiente de contornar o problema da inclinação dos raios
solares em relação ao solo nos locais afastados do equador, é utilizar os módulos com
uma inclinação, tal que os raios incidam sobre sua superfície de forma perpendicular.
A inclinação indicada utiliza como base a latitude do local, porém, esta seria
uma correção para quando os raios solares estiverem perpendiculares com a linha do
equador, ou seja, durante o equinócio. Conforme o posicionamento do sol se aproxima
mais do solstício, a inclinação não será perfeita para a captação dos raios de forma
perpendicular (SANTOS et. Al., 2012).
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Com isso, optado por uma inclinação maior, a geração durante o inverno será
otimizada, enquanto com inclinações menores, a geração no verão será otimizada.
Salvo exceções, o ideal é escolher a inclinação onde ao longo de um ano obtém-se a
maior geração de energia (RONÇANI et. Al., 2014).
Em todos os casos, é indicado sempre buscar a orientação azimutal de 0º, ou
seja, sempre direcionados ao equador, que no caso do Brasil, por estar no hemisfério
sul, serão direcionados para o norte geográfico (RONÇANI et. Al., 2014).
Nas Figura 17 e Figura 18 pode-se observar um mapa representando a
geração de energia anual em kWh em função da orientação azimutal e inclinação de
um sistema de 10,5 kWp instalado em Florianópolis-SC e Petrolina-PE,
respectivamente.
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Figura 17 – Energia elétrica anual de Florianópolis em função da orientação azimutal e da
inclinação do módulo.

Fonte: Kormann et. Al. (2014)
Figura 18 – Energia elétrica anual de Petrolina em função da orientação azimutal e da
inclinação do módulo.

Fonte: Kormann et. Al. (2014)

Observa-se que existe uma certa simetria entre o deslocamento da orientação
para leste ou oeste, isto ocorre devido as orientações nestas direções favorecem uma
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parte do dia desfavorecendo a outra, em outras palavras, orientando para leste
favorece a geração durante a parte da manhã enquanto prejudica durante a tarde.
2.3 Usinas Flutuantes
Sistemas

flutuantes

têm

se

mostrado

promissores

e

vêm

sendo

implementadas em diversos países do mundo com potências bastante significativas.
2.3.1 Sistemas em Operação no Mundo
Apesar de recente, até 2017 a capacidade instalada das 70 maiores FVFs no
mundo era de aproximadamente 198 MW (SOLAR PLAZA, 2018).
Recentemente, em julho de 2021, Cingapura inaugurou uma das maiores FVF
do mundo, mostrada na Figura 19, com 60 MW de potência instalada. Foram utilizados
122 mil módulos em uma área de 45 hectares (UOL ECONOMIA, 2021).
Figura 19 - FVF de 60 MW de Cingapura

Fonte: Agência Nacional De Água De Singapura - Pub / Afp (2021)

O Brasil já possui usinas deste tipo, tendo inclusive uma usina em CuritibaPR. O projeto feito pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR),
apresentado na Figura 20, foi a primeira deste tipo no Paraná, e entrou em operação
em dezembro de 2019, contando com 396 módulos de 330 Wp, ocupando uma área
de 1.200 m² (ANP, 2019).
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Figura 20 - UFV Sanepar

Fonte: ANP (2019)

2.3.2 Diferenças entre UFV e FVF
Usinas flutuantes tem diversas vantagens, mas também desvantagens se
comparado a um sistema tradicional instalado em terra.
Duas vantagens que podem ser observadas já de início são, poder usar o solo
para fins mais dignos, e, possivelmente, não ter despesas com compra de novas área
para instalação.
Porém, outras vantagens têm se mostrado significantes, como maior potencial
de geração devido à maior incidência de radiação refletida pelo espelho d’água,
chamada de albedo, bem como aumento da eficiência de conversão das células, pois
estas podem operar em temperaturas mais baixas por perderem calor para as
partículas de água provenientes da evaporação da água (SAHU et al., 2015).
Resultados convergentes foram obtidos por CHOI, et al. (2016) que obteve
11% mais eficiência em sistemas flutuantes comparado com sistemas similares
instalados em solo.
No quesito materiais e equipamentos, são os mesmos utilizados em usinas
em solo com exceção das estruturas e suportes que também levam vantagens devido
a desnecessidade de fundação.
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2.3.3 Componentes de Sistemas Flutuantes
Como já mencionado, o funcionamento de uma UVF e uma FVF são iguais,
tendo como diferença apenas os suportes e estruturas.
A base do sistema utiliza plataformas flutuantes, chamadas também de píer,
produzidas de material de menor densidade relativa à água, para que possam flutuar
na água suportando o peso dos módulos (STRANGUETO, 2016).
As estruturas de fixação permanecem sendo de aço inox ou alumínio,
conforme observa-se na Figura 21, pois precisam ter capacidade de transmitir as
forças do vento para as plataformas e estas por sua vez até a ancoragem
(STRANGUETO, 2016).
Figura 21 – Conjunto plataforma suporte e módulos FVF

Fonte: Ferrer-Gisbert et al (2013)

A ancoragem visa manter as plataformas fixas e estáveis na mesma posição
podendo utilizar sistemas de ancoragem em solo ou submersa, conforme observa-se
na Figura 22 e na Figura 23 respectivamente.
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Figura 22 - Modelagem 3D de uma FVF com ancoragem em solo

Fonte: Ferrer-Gisbert et al (2013)
Figura 23 - Ancoragem submersa

Fonte: Adaptado de Choi (2014)

2.3.4 Efeitos Interativos
Grandes

mudanças

podem

ocasionar

efeitos

interativos

que

são

“consequências secundárias” das ações tomadas, ou seja, não são o objetivo
principal.
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2.3.4.1Evaporação
Ao cobrir parte do lago, diminui-se a evaporação da água, aumentando a
disponibilidade da mesma, tendo por consequência, um aumento no fator de
capacidade da usina hidrelétrica (FARFAN; BREYER, 2018).
Ainda segundo Farfan e Breyer, com uma cobertura de 25% do lago, a
disponibilidade de água poderia aumentar em 6,3% apenas com a redução da
evaporação.
Rosa-Clot, Tina E Nizetic (2017) chegaram à conclusão, após realização de
modelos matemáticos, que na Austrália o efeito cobertura das FVF poderia reduzir a
taxa de evaporação em 90. Entretanto, vale considerar que se trata de uma região
seca, com baixa humidade, portanto, altas taxas de evaporação.
2.3.4.2Impactos Ambientais
A energia solar fotovoltaica por si só já é uma fonte considerada limpa e
renovável sem grandes impactos ambientais durante sua execução, sendo estes
basicamente a ocupação da área para implementação.
Para Costa (2017), o emprego FVF pode apresentar impactos na vida
aquática, entretanto, para FVF de pequeno porte, onde a área ocupada é pouca se
comparado ao tamanho total do lago, os impactos são irrelevantes ou até mesmo
positivos em alguns casos. O sombreamento causado pelo sistema, quando de
pequeno porte, pode propiciar áreas de abrigo para a ictiofauna. Por outro lado,
sombreamentos muito significativos podem afetar a produtividade do ecossistema,
afetando diretamente a cadeia alimentar, e por consequência, a população de
determinadas espécies.
Outro impacto citado por Costa (2017), é a produção de campo
eletromagnético dos cabos, que causa alteração comportamental da fauna,
principalmente quanto os cabos são submersos.

2.3.5 Análise Financeira
Cálculos de viabilidade de uma FVF de 1 MWp, com 4 mil módulos de 250
Wp, demonstram que uma planta flutuante tem payback de 5 anos calculados
conforme a Equação 4, sendo que sua vida útil chega a 30 anos (SAHU et al., 2015).
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4)

Juntamente com o Payback, existem outros índices como o TIR (Taxa Interna
de Retorno) e VPL (Valor Presente Líquido), que são descritos por grande parte da
literatura financeira como os métodos mais tradicionais e eficientes para avaliar
projetos e investimentos (SCHROEDERet al, 2005).
O VPL pode ser obtido com a Equação 5, assim como o TIR, que utiliza a
mesma equação tornando o VPL igual a zero.
𝑛

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑗=0

𝐹𝐶𝑗
− 𝐼0
(1 + 𝑖)𝑗

(5)

Onde:
•

𝐹𝐶𝑗 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎;

•

𝑗 = 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜;

•

𝑛 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜;

•

𝑖 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑇𝑀𝐴);

•

𝐼𝑂 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.

O TIR mostra o percentual de retorno do projeto, enquanto o VPL mostra o
resultado convertido para o tempo zero, ou seja, corrigindo o lucro para o valor
presente.
Ambas as análises são feitas sob um tempo delimitado, que pode ser
determinado para cada projeto, de acordo com suas características.

2.4 Cálculos e Software
Os cálculos preliminares utilizam valores de ordem de grandeza em função da
área do sistema, eficiência dos módulos, irradiação média anual, dias de operação e
coeficiente rendimento do sistema.
A área do sistema junto com a eficiência resulta na potência nominal do
módulo, logo, as duas variáveis podem ser substituídas pela potência total instalada
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dos módulos e a irradiação é utilizada um valor único de 1000 W/m², conforme o STC,
sendo a variável “Horas de Sol Pico”, resultando na Equação 6.
𝐸 = 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 . 1000. 𝐻𝑆𝑃. 𝑑𝑖𝑎𝑠. 𝜂

(6)

Os cálculos preliminares da área ocupada pelo sistema utilizam a área e
quantidade dos módulos, sendo que para sistemas com correção de inclinação se faz
necessário um espaçamento para evitar sombreamento entre as fileiras. O
espaçamento varia em função da latitude, da inclinação do solo, do layout e direção
do sistema, conforme observa-se na Figura 24. Para cálculos iniciais pode-se
considerar entre 50% e 100% da área ocupada pelos módulos.
Figura 24 - Espaçamento entre fileiras

Fonte: SOUZA, TAPIA (2018)

2.4.1 PVsyst
O PVsyst, é um renomado e mundialmente conhecido software para
realização de estudos de sistemas fotovoltaicos, servindo como base para tomada de
decisões de novos empreendimentos do segmento.
O software permite montar um sistema com as características desejadas,
selecionando os módulos e inversores a serem utilizados, tendo um extenso banco de
dados. Para casos de equipamentos não listados, pode-se acrescentá-lo
manualmente preenchendo os dados presente nos datasheets dos equipamentos.
Também conta com dois bancos de dados nativos, o Meteonorm 6.1 e NASASSE. Entretanto, para estudo em território brasileiro, os bancos de dados nacionais,
como o Atlas Brasileiro de Energia Solar, se mostram mais assertivos.
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O Meteonorm conta com 8.325 estações meteorológias e cinco satélites
geoestacionários que fornecem modelos de interpolação de dados globais com alta
precisão, com resolução de 3 a 8 km dependendo do continente (BRITO, 2015)
O NASA-SSE (Surface Meteorology and Solar Energy programme) conta com
medições com intervalo de 1º de latitude e longitude por todo o globo, fornecendo
também um bom banco de dados para projetar sistemas de energias renováveis
(BRITO, 2015).
2.4.1.1Principais Telas
O software conta com telas especificas para cada configuração, sendo as
principais, dados de entrada, definição do sistema e construção 3D.
A Figura 25 apresenta a tela de inserção dos dados meteorológicos, onde se
alimenta o software com a irradiação global horizontal, irradiação difusa e
temperatura. Ainda há possibilidade de inserção de outros dados como velocidade do
vento, turbidez atmosférica e umidade, mas são parâmetros de baixo impacto para a
simulação.
Figura 25 - Dados de entrada do PVsyst

Fonte: Autoria própria (2021)

A Figura 26 apresenta a página de configuração do sistema, onde define-se
os modelos dos módulos e inversores bem como suas associações.
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Figura 26 - Definição do sistema do PVsyst

Fonte: Autoria própria (2021)

Na sequência, a Figura 27 apresenta a janela para definição do modelo 3D. É
possível criar modelos de edificações que servirão de estrutura para o sistema ou que
causem sombreamento, assim como árvores ou outros objetos.
Figura 27 - Construção 3D do PVsyst

Fonte: Autoria própria (2021)

Por fim, a tela de simulação do software fornece diversos resultados, como
geração mensal, índices de performance, função temperatura x irradiação, dentre
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outros, conforme observa-se na Figura 28. Ao completar a simulação, é possível gerar
um relatório com todos as informações do projeto.
Figura 28 - Resultado da simulação

Fonte: Autoria própria (2021)

2.5 PCH
A PCH escolhida, além dos critérios já mencionados, também conta com a
existência de um lago, sendo este fundamental para a execução da FVF proposta
neste trabalho, diferente de outras usinas do grupo que não fazem uso de nenhum
reservatório, tendo seu volume de água controlado pela PCH à montante.
A usina foi projetada inicialmente para ter uma potência de 9,8 MW,
entretanto, ainda durante a execução do empreendimento teve uma ampliação na qual
passou a ter 12 MW de potência.
2.5.1 Características Técnicas da PCH
A usina contém 3 turbinas de 3,94 MW acopladas à 3 geradores de 4,4 MW à
4,16 kV. Os geradores são conectados à uma LT de 69 kV tendo cada gerador seu
próprio transformador de 4,4 MVA e 69/4,16 kV.
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2.5.1.1Turbinas
As turbinas são do tipo Francis de eixo horizontal com 3,94 MW de potência
mecânica. Essa categoria de turbina é adequada para situações com pequenas e
médias quedas d’água.
Figura 29 - Dados de placa da turbina

Fonte: Autoria própria (2021)

2.5.1.2Gerador
Os geradores são de 4,4 MVA, tendo como fator de potência nominal 0,9. Isso
implica em potência ativa nominal de 3,96 MW, o que é muito próximo da potência
máxima da turbina.
Figura 30 - Dados de placa do gerador

Fonte: Autoria própria (2021)
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2.5.1.3Subestação
A subestação é constituída por 3 transformadores de 4,4 MVA 69 kV / 4,16 kV
além de todos os demais equipamentos de proteção, observados na Figura 31.
Figura 31 - Subestação

Fonte: Autoria própria (2021)

Cada transformador é acoplado à um gerador, podendo suportar a potência
aparente máxima de cada gerador.
Os dados de placa dos transformadores estão apresentados na Figura 32.
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Figura 32 - Dados de placa do transformador

Fonte: Autoria própria (2021)
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3 PROJETO E CÁLCULOS FINANCEIROS
O intuito do projeto é utilizar a infraestrutura existente da PCH para amenizar
os custos de implementação da FVF, em outras palavras, evitar custos com
subestação e linhas de transmissão, e para tal, é necessário que ambas possam
operar simultaneamente sem extrapolar a capacidade dos equipamentos existentes.
Apesar dos transformadores estarem dimensionados para a mesma potência
dos geradores, a turbina impõe uma limitação de potência ativa. Cada transformador
tem capacidade de 4,4 MVA, enquanto o máximo de potência ativa de cada
turbina/gerador é de 3,94 MW. Assim, considerando os 3 geradores, tem-se uma
margem para explorar até 1,38 MW.
Entretanto, ao utilizar totalmente a potência para despachar potência ativa,
não sobra margem para potência reativa. Deste modo, optou-se por utilizar apenas
300 kW em um único transformador, deixando ainda uma boa margem para reativos.
Com isso, a usina poderá produzir uma potência máxima de 13,2 MVA com
FP de 0,918. Na prática, a usina será uma forma de aumentar o fator de capacidade
da PCH.
A opção de 300 kWac foi com o objetivo de poder acoplar o sistema
fotovoltaico em um único transformador da subestação.
O projeto será elaborado inteiramente dentro do software PVsyst e seguiu as
definições a seguir.
3.1 Definição dos Módulos
O módulo escolhido foi o Canadian CS3W-450MS, de 450 Wp em condições
STC, com tecnologia monocristalina half-cell. Os principais parâmetros do módulo são
observados na Tabela 1.
Tabela 1 - Principais dados técnicos dos módulos
Canadian CS3W-450MS
Potência nominal STC
450 W
Tensão em máxima potência
41,1 V
Corrente em máxima potência
10,96 A
Tensão de circuito aberto
49,1 V
Corrente de curto-circuito
11,6 A
Eficiência
20,4%
Fonte: Adaptado do datasheet do Anexo A (2021)
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Demais parâmetros podem ser observados no Anexo A – Datasheet Módulo
Fotovoltaico.
3.2 Definição do Inversor
Os inversores foram escolhidos de forma a limitar a potência em algo próximo
à 300 kW. Como alguns inversores apresentam potências de pico de até 10% superior
a nominal, foram escolhidos dois inversores de 75 kW e um de 125 kW, ambos da
marca Growatt, que somados têm 275 kW com picos de até 302,5 kW.
Os inversores contam com 2 entrada por MPPT. O modelo de 125 kW contém
10 MPPT enquanto o modelo de 75 kW contém 7 MPPT.
Outro aspecto destes inversores é a operação em 380 V, que é uma tensão
mais convencional. O mesmo fabricante oferece inversores de até 255 kW, entretanto,
com tensão de 800V.
Os principais parâmetros do equipamento são observados na Tabela 2.
Tabela 2 - Principais dados técnicos dos inversores
Growatt MAX
Growatt MAX
125KTL3-X LV
75KTL3 LV
Potência nominal CA
125 kW
75 kW
Máxima potência CA
137,5 kVA
82,5 kVA
Faixa de F.P.
-0.8 a 0.8
-0.8 a 0.8
Máxima corrente em operação
32 A
26 A
Range de tensão CC
180V – 1000 V
195V – 1000 V
Tensão nominal CC
600 V
600 V
Tensão Nominal CA
380 V
380 V
Máxima corrente CA
208,9 A
120,8 A
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Fonte: Adaptado dos datasheets do Anexo B (2021)

Demais parâmetros podem ser observados no Anexo B – Datasheet
Inversores.
3.3 Definição das Strings
As strings foram constituídas respeitando os parâmetros dos inversores e
buscando, dentro do possível, o ponto ótimo de operação.
A partir dos parâmetros elétricos dos módulos e dos inversores foram
definidas strings com 15 módulos em série acopladas ao inversor de 75 kW e de 17
módulos em série acopladas ao inversor de 125 kW.
Os parâmetros elétricos das strings podem ser vistos na Tabela 3.
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Tabela 3 – Strings
String 15 módulos – Inv.
75 kW
Corrente em máxima potência
10,96 A
Corrente de curto-circuito
11,6 A
Tensão em máxima potência
616,5 V
Tensão de circuito aberto
736,5 V
Corrente de entrada por MPPT
21,92 A
Fator de Oversizing
1,26
Fonte: Autoria própria (2021)

String 17 módulos – Inv.
125 kW
10,96 A
11,60 A
698,7 V
834,7 V
21,92 A
1,224

Ao todo serão utilizadas 48 strings, sendo 28 strings de 15 módulos e 20
strings de 17 módulos. Em ambos os inversores serão utilizadas 2 strings por MPPT.
3.4 Dimensionamento de Condutores e Proteções
Os cabos foram dimensionados respeitando as normas vigentes para cada
situação e estão descritos nos itens a seguir.
3.4.1 Circuito de Corrente Contínua
Para o circuito de corrente contínua são utilizados cabos específicos para
fotovoltaico, atendendo os requisitos de isolação e proteção à exposição ao tempo,
como raios UV e obedecendo a normas vigentes, NBR 16690 – Instalações elétricas
de arranjos fotovoltaicos — Requisitos de projeto e NBR 5410 – Instalações elétricas
de baixa tensão.
O cabo escolhido foi da marca Nexans e seu catálogo está presente no anexo
C.
As conexões entre os módulos serão feitas conforme observa-se na Figura
33. O primeiro módulo é conectado com o adjacente utilizando seus próprios cabos,
necessitando apenas uma extensão do último módulo até o centro da plataforma onde
estará a plataforma de passagem até a cabine com os inversores.
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Figura 33 – Layout de conexão

Fonte: Autoria própria (2021)

No total, serão necessários 1.800 m de cabos de cada polaridade,
representados pelas cores preto e vermelho, totalizando 3.600 m.
Estes dados foram inseridos no software para simular as perdas causadas
pelo efeito Joule. Foi utilizado o método de distância média para cada string, visto que
a corrente em todas elas terá o mesmo valor.
As proteções do circuito de corrente contínua serão feitas pela stringbox de
cada inversor que inclui 1 disjuntor de corrente contínua e 2 DPS classe 2, um para
cada polo de cada string.
3.4.2 Circuito de Corrente Alternada
O circuito de corrente alternada é dividido em duas partes, uma em baixa
tensão 380 V e outra em média tensão 4,16 kV.
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3.4.2.1Circuito de Corrente Alternada – Baixa Tensão
O lado de baixa tensão compreenderá as conexões entre inversores e QDG
e entre QDG e transformador.
Os circuitos serão os seguintes:
•

QDG – Inversor 125 kW: Cabo unipolar HEPR 50 mm² - 3m;

•

QDG – Inversor 75 kW: Cabo unipolar HEPR 25 mm² - 5m;

•

QDG – Inversor 75 kW: Cabo unipolar HEPR 25 mm² - 7m;

•

QDG – Transformador: Cabo unipolar HEPR 150 mm² - 3m.

O método de instalação escolhido será o “método F” da tabela 38 da NBR
5410, instalação em eletrocalha com 3 condutores unipolares no mesmo plano. Cada
inversor terá sua própria eletrocalha, evitando fatores de correção por agrupamento.
Fatores de temperatura também não foram utilizados pois considerou-se o
padrão de 30ºC devido os condutores CA estarem abrigados.
O datasheet do condutor escolhido pode ser encontrado no ANEXO C.
A proteção do circuito de corrente alternada de baixa tensão conta com 1
disjuntor geral no QDG, modelo caixa molda de 550 A, 1 disjuntor caixa molda de
250IA para proteção do inversor de 125 kW e 2 disjuntores caixa molda de 150 A, um
para cada inversor de 75 kW. Ainda em paralelo ao disjuntor geral, será aplicado 4
DPS 275V, atendendo todas as fases e o neutro.
Por fim, o QDG será acoplado à um transformador de 300 kVA 380 V / 4,16IkV.
3.4.2.2Circuito de Corrente Alternada – Média Tensão
O circuito de corrente alternada de média tensão foi dimensionado seguindo
a NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.
Este circuito conectará o primário do transformador da FVF, no secundário do
transformador da subestação.
O transformador da FVF, de 300 kVA à 380V / 4,16 kV tem como corrente
nominal 41,67 A no primário.
Foi considerado 30 ºC como temperatura do solo, necessitando um fator de
correção para temperatura de 0,93.
Demais fatores de correção não foram utilizados, obtendo então uma corrente
corrigida de 44,8 A.
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A linha operará em 4,16 kV e utilizará cabos de alumínio específicos para
média tensão com isolação menor ou igual à 15kV.
O método de instalação escolhido é o “método de instalação F - condutores
unipolares em eletrodutos enterrados” da NBR 14039.
Segundo a tabela 29 no método F, será necessário um condutor de alumínio
de seção transversal mínima de 16mm².
Em atendimento à norma, foi selecionado o cabo Epronax AL Slim 105 da
Induscabos, este que contêm isolação EPR de 6/10 kV e é próprio para circuitos
subterrâneos. O datasheet do condutor escolhido está presente no ANEXO C.
Para a proteção do circuito de média tensão será utilizado na subestação um
conjunto de chave-fusível (Chave Mateus), protegendo e possibilitando manobra entre
o transformador da FVF e o transformador da subestação.
3.5 Dados meteorológicos
Foram utilizados dois bancos de dados para alimentar o software, sendo um
para dados de irradiação e outro para temperatura.
O primeiro é o Atlas Brasileiro de Energia Solar - 2ª Edição (2017), onde o
local da usina está situado sob o ID 28155, retornando os dados de irradiação global
horizontal e irradiação difusa horizontal.
O segundo banco utilizado foi o do climate-data, que forneceu os dados de
temperatura média mensal do local.
Todos os dados meteorológicos foram inseridos no software e podem ser
observados na Figura 34.
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Figura 34 - Dados meteorológicos

Fonte: Autoria própria (2021)

Observa-se na Figura 34 que os meses no final do inverno e na primavera têm
temperaturas e irradiações maiores até mesmo que no verão, isso se deve ao fato das
épocas de chuvas que ocorre no verão, aumentando a humidade relativa e causando
maior nebulosidade.
A seguir, na Figura 35, pode-se perceber uma correlação entre a umidade
relativa e a temperatura. Os dados de umidade relativa foram retirados do mesmo
banco de dados da temperatura, mas não foram utilizados para realização da
simulação.
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Figura 35 – Correlação entre humidade relativa e temperatura

Fonte: Autoria própria (2021)

3.6 Local de Implantação
O layout de toda a implantação pode ser observado na Figura 36. A plataforma
flutuante com os módulos ficou próximo à barragem e a encosta esquerda, de modo
a aproximar o máximo possível os módulos dos inversores e os inversores à
subestação. O intuito desta aproximação é a redução de custos com os cabos e
redução de perdas por efeito Joule nos cabos durante a operação do sistema.
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Figura 36 – Layout da implantação

Fonte: Autoria própria (2021)

A plataforma flutuante está orientada ao norte geográfico, com azimute 0º, e
é constituída de duas regiões. A primeira mais ao norte, é formada por 10 linhas com
34 módulos, de forma que cada linha forneça 2 strings de 17 módulos alimentando
uma MPPT do inversor de 125 kW. Na sequência, as fileiras de trás seguem a mesma
lógica, onde são compostas por 14 linhas com 30 módulos, que alimentarão o inversor
de 75 kW.
A inclinação dos módulos ficou estabelecida em 15º, proporcionando
otimização na geração e boa limpeza durante as chuvas.
O layout dos módulos pode ser observado na Figura 37, onde estão
separadas as strings por cor.
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Figura 37 – Layout das strings

Fonte: Autoria própria (2021)

As cores repetidas apresentadas na figura são por limitações do software, que
fornece apenas 10 cores para identificar as strings, portanto, neste caso trata-se de
strings independentes.
3.7 Simulação Computacional
O relatório da simulação pode ser observado na integra no Apêndice A.
3.7.1 Parâmetros de Entrada
O primeiro parâmetro a ser definido é a orientação e inclinação dos módulos.
Conforme Figura 38, neste projeto ficaram definidos em 15º de inclinação e 0º em
relação ao norte geográfico.
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Figura 38 - Orientação dos módulos

Fonte: Autoria própria (2022)

Na sequência, são escolhidos os equipamentos a serem utilizados e a
definição dos arranjos. A Figura 39 apresenta a configuração do inversor de 125 kV e
a Figura 40 dos inversores de 75 kW.
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Figura 39 – Configuração strings - inv. 125 kW

Fonte: Autoria própria (2022)
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Figura 40 - Configuração strings - inv. 75 kW

Fonte: Autoria Própria (2022)
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A próxima etapa é o modelamento 3D. Esta etapa não se faz necessária
sempre, mas é indicada para quando há situações de sombreamento, onde o software
poderá calcular as perdas por sombreamento.
Neste projeto não estão previstas sombras por objetos externos à usina, como
edificações e árvores, nem sombreamento causado pelos próprios módulos uns nos
outros. Entretanto, foi definido um layout 3D conforme Figura 41. Para melhor
visualização da implantação da usina no lago, utilizando no solo uma imagem do
Google Maps.
Figura 41 – Layout 3D

Fonte: Autoria própria (2022)

Por último, cálculo das perdas detalhadas. Passo importante para obter uma
simulação fidedigna, pois define perdas por efeito Joule nos condutores e
transformadores, por efeito mismatch, acúmulo de sujeira e envelhecimento.
As perdas por efeito Joule apresentadas na Figura 42 remetem as perdas nos
condutores e transformadores causadas pelo aquecimento em função do fluxo de
corrente.
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Figura 42 – Perdas por efeito Joule

Fonte: Autoria própria (2022)
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As perdas por mismatch ocorrem em função da diferença entre a potência dos
módulos associados na mesma string. A corrente elétrica da string fica limitada a
capacidade de corrente do menor módulo, e este impacto pode ser causado desde
diferença na capacidade nominal oriunda de fábrica até outros pontos como
sombreamento, sujeiras pontuais dentre outros aspectos que afetam parte de um
único módulo.
Figura 43 – Perdas nos módulos

Fonte: Autoria própria (2022)

As perdas por acúmulo de sujeira representados na Figura 44 remetem a
sujeira da string como um todo, provocados por acúmulo de poeira, fuligem etc. no
decorrer do ano. Este valor é variável em função do local da instalação e no projeto
foi considerado o valor predefinido pelo software.
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Figura 44 – Perdas por acúmulo de sujeira

Fonte: Autoria própria (2022)

As perdas por envelhecimento representadas na Figura 45 remetem a perda
de rendimento dos módulos no decorrer do ano. A simulação levou em conta um
período de 25 anos.
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Figura 45 – Perdas por envelhecimento

Fonte: Autoria própria (2022)
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É interessante definir as perdas após o layout 3D, para poder dimensionar
com maior facilidade os condutores a serem utilizados tanto para os circuitos de
corrente contínua quanto de corrente alternada.
3.7.2 Resultados
A geração no primeiro ano, conforme o diagrama de perdas apresentado na
Figura 46 é de 455 MWh já considerando as perdas em todo o processo de geração,
sendo as mais significativas as perdas devido à temperatura representando 6,3%,
perdas por transformação representando 5,9%, perdas por sujeira nos módulos
representando 3% e perdas por fator IAM representando 2,8%.
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Figura 46 – Diagrama de perdas

Fonte: Autoria própria (2022)

Vale ressaltar que este valor de geração é considerado o ponto P50, que é a
probabilidade de 50% de que esta seja a geração mínima. Os parâmetros de incerteza
utilizados para o cálculo foram os padrões do software, conforme observado na Figura
47.
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Figura 47 – Curva probabilística de geração

Fonte: Autoria própria (2022)

Figura 47 apresenta também a geração no ponto P90 e P95, sendo
respectivamente 444 MWh e 441 MWh.
Como EPE utiliza a simulação P50 para cadastramento dos empreendimentos
fotovoltaicos, este foi o ponto escolhido para os cálculos financeiros.
Analisando a geração mensal normalizada apresentada pela Figura 48, notase algumas informações relevantes, como a geração maior nos meses de inverno e
primavera, já previstos devido menor nebulosidade, causado pelo período de
estiagem, que por consequência resulta em maior irradiação se comparado ao verão.
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Figura 48 – Geração normalizada (kWh/kWp/dia)

Fonte: Autoria própria (2022)

O índice de performance representado na Figura 49 se mostrou bastante
linear, com valor médio de 0,767.
Figura 49 – Índice de performance

Fonte: Autoria própria (2022)
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Este índice é a relação entre a energia solar captada pelos módulos já
considerando sua eficiência, e a energia injetada na rede após todas as perdas.
As mesmas informações podem ser observadas em forma de Figura 50 junto
com dados meteorológicos.
Figura 50 – Dados meteorológicos, geração e performance

Fonte: Autoria própria (2022)

Ainda tratando sobre a geração e perdas, o software gera um diagrama de
perdas, já apresentado na Figura 46, que demonstra as perdas percentuais em cada
etapa da conversão.
Podemos observar que dos 1684 kWh/m² incidentes nos 1679 m² de módulos
durante o ano, totalizando 2.827 MWh, apenas 455 MWh são injetados na rede.
Conforme mencionado, as usinas instaladas em plataformas flutuantes
apresentam maior rendimento devido ao maior resfriamento dos módulos e por maior
albedo provocado pelo espelho d’água.
Como o PVsyst não apresenta opção de usina flutuante, para conseguirmos
estes resultados na simulação seria necessário alterar os dados do banco de dados e
valores de dissipação térmica dos módulos.
Sendo assim, para os cálculos financeiros será considerado um acréscimo de
11% na geração.
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3.8 Custos
Os custos foram levantados a partir de orçamentos, anúncios online e outros
trabalhos acadêmicos.
A cotação do kit fotovoltaico foi feita pelo orçamento apresentado no ANEXO
D fornecido pela Tribus Soluções em Engenharia no valor de R$ 1.309.962,45 e é
composto por:
•

Projeto;

•

760 módulos Canadian CS3W-450MS de 450 W;

•

1 inversor Ginverter Growatt 125KTL-X LV - 125 kW;

•

2 inversor Ginverter Growatt 75KTL LV - 75 kW;

•

1 Stringox 20E/20S;

•

2 Stringox 14E/14S;

•

Cabo solar Nexans Energyflex 4mm²
o 1.800 m (vermelho);
o 1.800 m (preto);

•

1 Transformador 300kVA 380/4160 V Kraper;

•

Materiais CA (disjuntores, condutores, infraestrutura em geral).

Valores referente as plataformas flutuantes ficam em R$ 0,7398 por kWp e de
ancoragem e mão de obra em R$ 0,4932 por kWp (MEDEIROS; FERREIRA, 2018).
Com estes valores pode-se montar o CAPEX do empreendimento,
apresentado na Figura 51.
Figura 51 – CAPEX

Item
Projeto + Kit FV sem estrutura + trafo + material CA
Plataformas Flutuantes (R$/kWp)
Mão de obra - Inst e ancoragem (R$/kWp)
Total

Qtd
1
342 (kWp)
342 (kWp)

Valor Un.
Subtotal
R$ 1.295.049,18 R$ 1.295.049,18
R$
739,80 R$ 253.011,60
R$
493,20 R$ 168.674,40
R$ 1.716.735,18

Fonte: Autoria própria (2022)

Para o OPEX, representado na Figura 52, foram considerados valores para
seguro operacional e manutenção preventiva nos valores de R$ 2,70 e R$ 4,18 por
kWp (MEDEIROS; FERREIRA, 2018).
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Valores referente a monitoramento não foram considerados pois será utilizado
a mão de obra dos operadores da PCH.
Por fim, para manutenção considerou-se uma troca de inversores durante o
período de análise de 25 anos, equivalente a vida útil dos módulos.
Os inversores de 125 kW e 75 kW custam hoje R$ 47.059 e R$ 34.519
respectivamente. Valores obtidos online no distribuidor Aldo, e suas páginas
encontram-se impressas no Anexo D.
Custos relativo a impostos foram considerados na modalidade de lucro
presumido, visto que no art. 15, inciso XVII da Res. CGSN nº 140/2018 é vedado o
enquadramento de geradores de energia no simples nacional (BRASIL, 2018).
Figura 52 – OEPX

Item
Seguro Operacional (R$/kWp)
Manutenção Preventiva (R$/kWp)
Manutenção Corretiva
IRPJ - Lucro Presumido 8% fatur. Médio
Demanda anual
Total

Qtd
342
342
300 kW/12 meses

Valor Un.
R$
R$
R$
R$

2,70 R$
4,18 R$
6.526,24 R$
R$
4,37 R$
R$

Subtotal
923,40
1.429,56
6.526,24
9.462,69
15.732,00
34.073,89

Fonte: Autoria própria (2022)

Com isso obtém-se que o OPEX equivale à 1,99% do CAPEX.
3.9 Cálculos financeiros
Os cálculos financeiros visam demonstrar a viabilidade econômica do
empreendimento utilizando os valores obtidos e índices pré-determinados.
Como forma de analisar este projeto, foram feitos cálculos de payback, TIR e
VPL.
Os índices utilizados foram:
•

IPCA: 5,74%a.a. (média histórica 2012-2019) (IBGE, 2022);

•

SELIC 6,05% (média histórica 2012-2019) (BRASIL, 2022);

•

Valor PLD - Norte: 250,88 R$/MWh (média histórica 2012-2019)
(CCEE, 2022);

•

TMA: 150% da Selic;

•

Reajuste tarifário no mesmo valor do IPCA.
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Ao considerar igual os valores de IPCA e reajuste tarifário, causa o efeito de
não haver taxa de desconto ao calcular o Payback corrigido e o VPL, pois o
faturamento tende a aumentar ano a ano pelo reajuste, mas o valor trazido a valor
presente é reduzido na mesma proporção.
Os cálculos foram feitos utilizando o software Excel montando a tabela
observada na Figura 53.
Figura 53 – Fluxo de caixa

Ano
Geração (MWh)
Investimento
Ano 1
503,8
Ano 2
502,1
Ano 3
499,9
Ano 4
497,6
Ano 5
495,1
Ano 6
492,1
Ano 7
488,7
Ano 8
485,2
Ano 9
481,6
Ano 10
478,2
Ano 11
475,2
Ano 12
472,6
Ano 13
470,3
Ano 14
468,0
Ano 15
465,8
Ano 16
463,6
Ano 17
461,5
Ano 18
459,3
Ano 19
456,9
Ano 20
454,2
Ano 21
451,1
Ano 22
447,2
Ano 23
443,2
Ano 24
439,0
Ano 25
434,6

Faturamento
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

126.400,67
125.955,11
125.426,00
124.841,20
124.200,70
123.448,82
122.613,39
121.722,26
120.831,13
119.967,86
119.215,97
118.575,47
117.990,67
117.405,87
116.848,91
116.319,81
115.790,70
115.233,75
114.621,10
113.952,75
113.173,02
112.198,35
111.195,83
110.137,62
109.023,71

OPEX
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89
34.073,89

Líquido
Saldo Acumulado
-R$ 1.731.648,45 -R$
1.731.648,45
R$
92.326,78 -R$
1.639.321,67
R$
91.881,22 -R$
1.547.440,45
R$
91.352,11 -R$
1.456.088,34
R$
90.767,31 -R$
1.365.321,03
R$
90.126,81 -R$
1.275.194,21
R$
89.374,93 -R$
1.185.819,28
R$
88.539,50 -R$
1.097.279,79
R$
87.648,37 -R$
1.009.631,42
R$
86.757,24 -R$
922.874,18
R$
85.893,97 -R$
836.980,21
R$
85.142,08 -R$
751.838,13
R$
84.501,58 -R$
667.336,55
R$
83.916,78 -R$
583.419,77
R$
83.331,98 -R$
500.087,80
R$
82.775,02 -R$
417.312,77
R$
82.245,92 -R$
335.066,85
R$
81.716,81 -R$
253.350,04
R$
81.159,86 -R$
172.190,19
R$
80.547,21 -R$
91.642,98
R$
79.878,86 -R$
11.764,11
R$
79.099,13 R$
67.335,01
R$
78.124,46 R$
145.459,47
R$
77.121,94 R$
222.581,42
R$
76.063,73 R$
298.645,15
R$
74.949,82 R$
373.594,97

Fonte: Autoria própria (2022)

O payback foi coletado de forma analítica no momento que o saldo acumulado
se torna positivo, enquanto TIR e VPL foram feitos a partir de funções do próprio Excel.
Os resultados estão apresentados em forma de gráfico e quadro na Figura 54
e Figura 53, onde é possível observar que o saldo só se torna positivo no 20º ano.
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Figura 54 – Gráfico saldo acumulado e faturamento

Fonte: Autoria própria (2022)

Os índices calculados estão demonstrados na Figura 55.
Figura 55 – TIR, VPL e payback

Payback 20 anos e 2 meses
TIR
1,62%
VPL
-R$
782.025,50
Fonte: Autoria própria (2022)

A TIR pode ser comparada diretamente com outras taxas de referência para
análise do investimento. Neste caso ficou abaixo da inflação e da TMA utilizada para
o cálculo do VPL, logo, o VPL teve resultado negativo. Aliado a estes índices, o
payback também demonstrou resultado pouco atrativo.
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4 CONCLUSÃO
O investimento se mostrou inviável devido ao alto tempo de retorno e índices
pouco atrativos.
O TIR de 1,62%, notadamente inferior que a própria inflação, demonstra que
o investimento tem baixa rentabilidade, enquanto o VPL demonstra que a usina
retornaria após 25 anos quase R$ 800 mil a menos se comparado com outro
investimento com taxa de 150% da SELIC utilizada nos cálculos. Por fim, o payback
demonstra que o investimento só se pagará após 20 anos.
Isso abre dúvidas sobre a viabilidade de sistemas fotovoltaicos no geral, mas
é importante ressaltar que alguns fatores deste cenário estudado agregam para este
resultado, como por exemplo o valor do PLD de aproximadamente R$ 250/MWh.
O principal uso de um sistema fotovoltaico é para sistemas de geração
distribuída, abatendo diretamente a fatura de energia do consumidor, este que paga
tarifas mais caras.
Atualmente, no estado de Rondônia, os consumidores conectados em baixa
tensão convencional tem uma tarifa na ordem de R$ 715/MWh e os conectados em
média tensão A4 na ordem de R$ 350/MWh e R$ 1.930/MWH nos horários fora de
ponta e de ponta, respectivamente, em abril de 2022 considerando os impostos
aplicáveis (ANEEL, 2021).
Aplicando tarifas mais altas, seja para faturamento ou para economia, os
índices calculados são afetados diretamente, podendo mudar completamente a
análise e tornar o investimento viável.
Outro aspecto a ser observado é que todo o investimento foi feito utilizando
custos de varejo, considerando contratação de empresas terceirizadas para compra
dos materiais, elaboração e execução de todo o projeto, sendo que grandes
incorporadoras ao executar empreendimentos de grande porte podem reduzir o
número de intermediários, reduzindo então o CAPEX do empreendimento.
Apesar dos resultados negativos quanto a viabilidade neste cenário, existem
empreendimento similares tanto no Brasil quanto no mundo, entretanto, geralmente
de grande porte, onde alguns custos não aumentam proporcionalmente com o
aumento da potência da usina, como transformadores, reduzindo o custo por watt da
usina como um todo. Ou ainda para abatimento direto de um grande consumidor ou
grupo de consumidores, tendo como tarifa um valor significativamente maior.
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Trabalhos futuros abordando o mesmo tema, mas com usinas de maior porte
e até mesmo diferente aplicação no uso da energia gerada, como autoconsumo
remoto, podem apresentar resultados diferentes e possivelmente mais atrativos.
Em relação aos efeitos de aumento do rendimento na geração de usinas
flutuantes ainda cabe muito estudo, pois por se tratar de um modelo novo e não se
tem ainda uma conclusão absoluta de tais efeitos.
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