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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 
dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil. 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA A INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 

SOLARES FLUTUANTES NO ESPELHO D'ÁGUA DA HIDROELÉTRICA 

ENGENHEIRO SERGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 

Victor Augusto Almeida Fernandes de Souza 

2018 

Orientador: Marcelo Gomez Miguez 

Curso: Engenharia Civil 

A grave crise hídrica enfrentada pelo Brasil em 2014/2015 serviu para evidenciar a 
necessidade de diversificação da matriz energética brasileira fortemente dependente da 
geração das hidroelétricas. Mesmo contando com altos níveis de irradiação incidente, a 
produção de energia solar representa menos de 0,1% de toda a eletricidade produzida no 
país. Algumas das dificuldades para a instalação de projetos fotovoltaicos são: o grande 
espaço necessário para a geração centralizada e o alto investimento requerido do 
consumidor na geração distribuída. Visando contornar tais problemas, uma nova 
alternativa vem ganhando espaço, ao se aproveitar espelhos d'água de reservatórios para 
a produção de energia solar. O presente trabalho propõe a instalação de painéis solares 
flutuantes (PSF) na superfície do reservatório da hidroelétrica Engenheiro Sergio Mota 
(SP) e a verificação da viabilidade econômica desta solução. O estudo procederá 
primeiramente por meio de uma pesquisa de mercado pela qual serão determinados os 
custos de aquisição dos equipamentos a serem utilizados no projeto. Depois será 
utilizado o banco de dados da Avaliação de Recursos de Energia Solar e Eólica 
(SWERA) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) para a 
determinação dos índices de radiação incidente na região de estudo. Após a obtenção 
dessas informações será possível calcular a quantidade de energia produzida pelos 
módulos fotovoltaicos naquela localidade. Também será averiguado se a estrutura 
flutuante é capaz de reduzir a evaporação de forma substancial e com isso também 
impactar positivamente a produção hidroelétrica. Por fim, com base nesses dados, 
pretende-se aplicar parâmetros financeiros como o valor presente liquido (VPL), 
payback descontado e taxa interna de retorno (TIR) para determinar a viabilidade 
econômica do empreendimento. 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos Flutuantes, Painéis Solares Flutuantes, 
Reservatório, UHE Engenheiro Sergio Mota (Porto Primavera), Viabilidade 
Econômica.. 
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STUDY OF ECONOMIC FEASIBILITY FOR THE INSTALLATION OF 

FLOATING SOLAR PANELS IN THE RESERVOIR OF THE HYDROELECTRIC 

POWER PLANT ENGENHEIRO SERGIO MOTA (PORTO PRIMAVERA)  
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2018 
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The severe water crisis faced by Brazil in 2014/2015 served to highlight the need for 
diversification in the Brazilian energy matrix that is heavily dependent on hydroelectric 
generation. Even with high levels of incident radiation, solar energy production 
accounts for less than 0.1% of all electricity produced in the country. Some of the 
difficulties for the installation of photovoltaic projects are: the large space required for 
centralized generation and the high investment required of the consumer in the 
distributed generation. Aiming to overcome these problems, a new alternative has been 
gaining ground by taking advantage of reservoir water mirrors for the production of 
solar energy. The present work proposes the installation of floating solar panels (FSP) 
on the surface of the reservoir of the hydroelectric power plant Engenheiro Sergio Mota 
(SP) and the verification of the economic feasibility of this solution. This study will first 
proceed through a market research by which the acquisition costs of the equipment to be 
used in the project will be determined. Then, the United Nations Environment Program 
(UNEP) Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) database will be used 
in order to determine the incident radiation tax in the studied region. After obtaining this 
information it will be possible to calculate the amount of energy produced by the 
photovoltaic modules in that locality. It will also be ascertained whether the floating 
structure is capable of substantially reducing evaporation and thus also positively 
impacting hydroelectric production. Finally, based on these data, we intend to apply 
financial parameters such as net present value (NPV), discounted payback and internal 
rate of return (IRR) to determine the economic viability of the enterprise. 

Key-words: Floating Photovoltaic Systems, Floating Solar Panels, Reservoir, 

Hydroeletric Power Plant Engenheiro Sergio Mota (Porto Primavera), Economic 

Feasibility 
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e exemplificado na figura 2, a produção hidrelétrica representou 64% (107,58GW) da 

capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira.  

 

Figura 2 – Matriz de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica do Brasil sem importação 

contratada (fonte: ANEEL - BIG 23/03/2018) 

1.1. Motivação 

Apesar de a produção hidrelétrica ser altamente eficiente, espera-se uma lenta redução 

percentual frente às outras fontes nos próximos anos. Isso se deve majoritariamente a 

dois fatores 

 Primeiramente devido à grave crise hídrica enfrentada pelo país em 2014/2015. 

Depois de um prolongado período de seca, o nível d'água de muitos dos 

principais reservatórios nacionais caiu abaixo de níveis históricos, 

comprometendo não somente a produção de eletricidade, mas também o 

abastecimento da população que teve de conviver com racionamento hídrico.  

 Segundo, a maior parcela do potencial hidrelétrico inexplorado está na região 

norte. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

70% dos 126.000 MW ainda não explorados situam-se nessa região. (ANEEL, 

2008) 
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Embora a primeira vista tal informação possa parecer muito animadora devido ao 

enorme potencial ainda inexplorado, a localizão no Norte do Brasil torna a sua 

exploração complicada. A construção de grandes reservatórios nessa área é uma causa 

freqüente de críticas devido ao enorme impacto socio-ambiental.  

Um exemplo da dificuldade em explorar o potencial energético do Norte é a construção 

da hidrelétrica de Belo Monte. Concebida nos anos 80  para ser a maior hidrelétrica do 

país, capaz de produzir 11.000 MW, o projeto foi modificado e adiado várias vezes ao 

longo dos anos devido à forte pressão de ambientalistas e grupos ligados à preservação 

das terras indigenas.Tais pressõesfizeram com que o governo só conseguisse iniciar as 

licitações para a obra em em 2006. Já a operação só foi iniciada 10 anos depois, no 

inicio de 2016, e com apenas 5% de sua capacidade prevista. Sua construção ainda é 

assunto de debates ferozes entre a sociedade brasileira e internacional. Enquanto alguns 

grupos a consideram crucial para o desenvolvimento econômico, outros acreditam que a 

mesma configura um crime ambiental e humanitário (A BATALHA DE BELO 

MONTE, 2013) 

Devido às razões mencionadas acima, é notável o desejo de se complementar a matriz 

energética brasileira fortemente centralizada na produção hidrelétrica com outras fontes 

renováveis. 

Por conta disso, ao longo dos últimos anos, algumas políticas governamentais foram 

adotadas para incentivar o uso de outras fontes de energias renováveis. A maior dessas 

iniciativas se deu por meio do Programa de incentivo as fontes alternativas de energia 

(PROINFA) (VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). Esse projeto visa promover a 

utilização e desenvolvimento de energia eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH`s) em todo o pais. Entretanto, o PROINFA não incluiu energia solar 

em meio as suas atividades.  

Com quase todo o território brasileiro localizado na zona intertropical o país possui um 

grande potencial para produção de energia solar. Infelizmente, esse tipo de energia é 

ainda pouco explorado no Brasil, não tendo participação significativa na matriz 

energética nacional. Segundo dados da ANEEL em 2016 a geração solar representou 
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menos de 0,1% de toda a energia produzida no país. Dessa forma, observa-se um 

enorme potencial inexplorado.  

As principais barreiras para o pouco aproveitamento do sol como fonte geradora de 

energia são duas. A primeira é a baixa eficiência e o preço ainda elevado dos módulos 

fotovoltaicos, o que desestimula ao consumidor médio que deseja produzir energia de 

forma distribuída em sua residência ou indústria. O segundo é a necessidade de grandes 

áreas para a geração centralizada. Para montar uma ''fazenda'' solar a empresa geradora 

de energia necessitaria dispor de áreas extensas somente encontradas longe dos 

mercados consumidores. Tais custos associados acabam por tornar a alternativa 

fotovoltaica não atrativa em comparação com as outras fontes geradoras disponíveis no 

mercado. 

Visando contornar essas barreiras acima mencionadas têm-se observado nos últimos 

anos o crescimento de estudos e projetos de estruturas fotovoltaicas flutuantes.  

1.2. Objetivo 

O objetivo desde trabalho é realizar um estudo de viabilidade financeira para a 

implementação de unidades geradoras fotovoltaicas no espelho d'água do reservatório 

da Hidroelétrica Engenheiro Sergio Mota (SP). A decisão de associar a produção 

fotovoltaica ao reservatório de uma usina hidroelétrica foi tomada com o objetivo de: se 

aproveitar a infraestrutura de transmissão existente, minimizando assim os custos de 

criação de uma nova rede de distribuição, se apropriar de um espaço sem geração de 

conflito (a superfície líquida do reservatório) e diminuir a evaporação do lago, o que 

resultaria em ganhos secundários para a distribuidora. 

1.3. Metodologia 

Neste trabalho, a avaliação da viabilidade econômica do projeto passará pelas seguintes 

etapas: 

 Determinação do preço dos sistemas fotovoltaicos por meio de pesquisa de 

mercado 
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 Determinação da radiação incidente na região de estudo 

 Calculo da energia produzida 

 Verificação dos impactos sobre a evaporação local e consequente possível 

aumento de geração, pela economia de água no reservatório 

 Estimativa do preço da energia a ser comercializada pela distribuidora com base 

em séries históricas 

 Aplicação de parâmetros financeiros (VPL, TIR, payback descontado) como 

forma de determinação da viabilidade do projeto 

1.4. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho esta estruturado em cinco capítulos. No primeiro são apresentados o 

tema a ser abordado, sua justificativa, os objetivos do trabalho e sua estruturação. 

No segundo é realizado uma revisão bibliográfica abordando os principais conceitos 

referentes à geração fotovoltaica e a sua aplicação em sistemas flutuantes. 

 No terceiro é realizado o estudo de caso. Nele é determinada a região de estudo, o 

preço dos componentes, o tamanho da planta, a energia gerada de forma direta pelos 

módulos os impacto na evaporação e a energia gerada devido a sua diminuição. 

No quarto é feita a análise de viabilidade do projeto por meio dos métodos do valor 

presente líquido (VPL), payback descontado e taxa interna de retorno (TIR). 

No quinto, por fim são feitas as considerações finais sobre o trabalho.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Durante este capítulo primeiramente será feita uma breve explanação sobre a energia 

elétrica e seus usos, da forma como mais a conhecemos atualmente. Depois serão 

introduzidos os principais conceitos referentes a radiação solar e a unidade constitutiva 

dos sistemas fotovoltaicos a célula fotovoltaica. Em seguida serão apresentados os tipos 

de sistemas fotovoltaicos existentes. Por fim, se apresentarão os conceitos por trás do 

sistema fotovoltaico flutuante, que é o objetivo último de aplicação em nossa 

investigação. 

2.1. Uma breve historia da energia 

Mesmo antes do conceito de eletricidade ser formado na mente de qualquer ser humano, 

os seus efeitos já eram conhecidos. De tão poderosos e intrigantes, os povos antigos 

sempre os atribuíam a manifestações divinas. As primeiras interpretações metafísicas da 

eletricidade podem ser atribuídas ao filósofo grego Thales de Mileto que, ao esfregar 

um pedaço de âmbar em pele de carneiro, verificou que o mesmo atraia pedaços de 

palha próximos. Inclusive foi devido à esse experimento que surgiu nome eletricidade e 

posteriormente nomeou-se o elétron (âmbar, do grego elektron).  

A partir do século XVII, o estudo da eletrificação por atrito, descoberto pelo antigo 

estudioso grego, é retomado de forma mais sistemática, por Otto Von Guericke, com 

sua máquina geradora de cargas elétricas. Outro momento fundamental para o modo 

como produzimos energia elétrica hoje em dia aconteceu no século XIX, mais 

precisamente em 1831 com Michael Faraday. Esse cientista inglês foi o primeiro a 

observar que uma corrente elétrica podia ser produzida passando-se um imã através de 

uma bobina de cobre. Tal conceito é hoje conhecido como indução eletromagnética e é 

o princípio utilizado para o funcionamento do gerador e do transformador elétrico. Seus 

experimentalismos e conceitos permitiram que fossem desenvolvidos trabalhos como as 

equações de Maxwell, fundamentais ao entendimento do eletromagnetismo e da física 

atual.  
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Como descrito acima, as principais formas de produção de eletricidade utilizam-se de 

um gerador elétrico, equipamento capaz de converter energia mecânica em energia 

elétrica por meio da indução eletromagnética. O modelo mais simples desse 

equipamento é formado por uma espira plana que se move sob a ação de um campo 

magnético produzindo uma corrente elétrica (TECNOGERA, 2015). Esse movimento 

da espira é impulsionado por uma turbina que é posta em movimento por meio de uma 

fonte de energia mecânica.  

Além da tradicional conversão da energia mecânica, outros processos físico-quimicos 

foram desenvolvidos para a produção de eletricidade. Este trabalho focará justamente 

em um desses processos que é a conversão da radiação solar em energia elétrica por 

meio de células fotovoltaicas. 

2.2. Radiação Solar 

Localizado a uma distância média de 149,60 milhões de quilômetros da Terra o Sol é 

uma estrela composta principalmente de hidrogênio e é a principal fonte geradora de 

energia do nosso planeta. Todos os processos geológicos e biológicos da Terra estão de 

alguma forma relacionados com a energia por ele gerada. Sem ela, não existiria a vida 

tal qual a conhecemos. 

Essa energia tão fundamental à vida tem sua origem no interior do corpo celeste, por 

meio do processo de fusão nuclear. Nesse processo, a enorme força gravitacional do 

astro comprime a massa gasosa de forma tão intensa que dois átomos de hidrogênio se 

fundem para formar um átomo de hélio. Uma vez que a massa resultante de um átomo 

de hélio é inferior a combinação das massas de dois átomos de hidrogênio, essa 

diferença de massas é convertida em energia radiante (BENEDITO, 2009). Por mais que 

o hidrogênio seja uma fonte de combustível finita, a quantidade desse material 

compondo a estrela é tão grande que a energia solar é considerada uma fonte de energia 

renovável. Segundo o Dicionário Oxford Online (2018) energia renovável é toda aquela 

que a sua exploração não gera o esgotamento da sua fonte geradora. 

Apesar de atingir todo o planeta, as características do movimento planetário da Terra, 

sobretudo a orbita elíptica, a inclinação do plano equatorial, e a espessura de camada 
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atmosférica interferem na quantidade de energia solar que chega a superfície. A seguir 

serão detalhadas algumas grandezas relacionadas à radiação solar. Foi tomada como 

base, para a determinação dessas grandezas, a nomenclatura sugerida por Duffie e 

Beckman (2013) e adaptadas por Benedito (2009). 

1. Irradiação (H) – É a quantidade de energia que atinge uma superfície por 

unidade de área. Esse valor é expresso em kWh/m² e tem caráter cumulativo. 

 

2. Irradiância (G) – É a potência radiante que atinge uma superfície por unidade de 

área. Esse valor é expresso em W/m² e tem um caráter instantâneo e não 

cumulativo pois representa a derivada da irradiação ao longo de um intervalo de 

tempo.  

 

A radiação que chega a uma superfície terrestre, na sua maior parte, difere daquela que 

atinge a camada superior da atmosfera. Isso por que, ao atravessar a atmosfera, os raios 

solares podem sofrer com efeitos de reflexão e absorção com os gases atmosféricos e 

nuvens. Assim, a componente da radiação que chega ao solo, devido ao efeito do 

espalhamento da atmosfera, após sofrer os fenômenos físicos descritos acima, é 

denominada radiação difusa. Já a parcela da radiação que chega a superfície, sem sofrer 

os tais fenômenos, é denominada radiação direta. Assim, a radiação total que chega a 

uma determinada superfície é uma soma das três componentes anteriores. A essa 

radiação total dá-se o nome de radiação global. (PINHO, GALDINO, 2014) 

A figura 3 apresenta um diagrama simplificado das interações da radiação solar com a 

atmosfera com base em medições feitas entre março de 2000 e novembro de 2005. De 

acordo com essa figura, do total de energia que atinge a camada exterior da atmosfera 

(341,0 W/m²), 22,87% (78,0 W/m²) são absorvidos pela atmosfera, 23,17% (79,0 W/m²) 

são refletidos pelas nuvens e pela atmosfera, e 6,74% (23,0 W/m²) são refletidos pela 

superfície. Assim, apenas 47,22% (161,02 W/m²) da energia proveniente do sol é de 

fato absorvida, ou seja, pode ser aproveitada na superfície terrestre. 



 

9 

 

 

Figura 3 - Diagrama das interações da Radiação Solar com a Atmosfera – W/m² (fonte: PINHO; GALDINO, 

2014) 

2.3. A Célula Fotovoltaica 

Uma célula solar ou fotovoltaica (FV) é o elemento básico necessário para converter a 

radiação solar em eletricidade. Essas células são constituídas por elementos 

semicondutores, geralmente o silício (Si) que exibe uma propriedade quando expostas a 

radiação conhecida como efeito fotovoltaico. Tal efeito os faz absorver fótons de luz e 

liberar elétrons (KNIER, 2008). Dessa forma, as células fotovoltaicas podem ser 

entendidas como um equipamento semicondutor que produz energia, por meio de 

processos físico-quimicos, quando exposto a luz. 

Como mencionado acima, a produção de energia se da por meio do efeito fotoelétrico 

dos semicondutores. No caso mais comum das células fotovoltaicas, o principal 

semicondutor utilizado é o silício. Quando a luz solar, composta de fótons, atinge os 

átomos de silício, eles transferem sua energia para elétrons soltos e os lançam para fora 

do átomo. Entretanto, liberar elétrons de um átomo não é suficiente para a produção de 

uma corrente elétrica. Para tal, é preciso criar um desequilíbrio elétrico dentro da célula 

fazendo com que os elétrons fluam de um ponto a outro dentro da mesma. Esse 

desequilíbrio é possível devido à organização interna dos materiais semicondutores, 
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nesse caso o silício. Os átomos de Si são dispostos juntos em conjunto numa estrutura 

fortemente ligada. Ao comprimir quantidades de outro elemento nessa estrutura, são 

criados dois tipos de silício, o tipo n (Si-n) que tem elétrons sobressalentes e o tipo p 

(Si-p) no qual faltam elétrons. Quando esses dois matériais são colocados lado a lado 

dentro de uma célula fotovoltaica, os elétrons liberados do Si-n “saltam” para preencher 

as “lacunas” do Si-p. Isso cria uma corrente elétrica através da célula que é mantido 

pelo fato do silício ser um semicondutor (KNIER, 2008). Em resumo, enquanto 

existirem fótons atingindo os átomos de silício uma corrente elétrica é estabelecida e há 

produção de energia. Na figura 4 é possível se ver um desenho esquemático da 

estruturação de uma célula fotovoltaica.  

 

Figura 4 - Desenho esquemático de um painel fotovoltaico (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014) 

2.3.1. Tecnologias Disponíveis 

Um painel solar funciona se aproveitando de semicondutores capazes de produzir 

energia quando expostos à luz. Entre os muitos semicondutores disponíveis no mercado 

os mais utilizados são: 

 Silício Cristalino; c-Si 
 

 Silício  Amorfo; a-Si 
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O c-Si é a tecnologia mais comum no mercado fotovoltaico e está presente na maioria 

dos painéis solares comerciais. Os painéis de silício cristalino são divididos em dois 

tipos, mono cristalino (m-Si) e policristalino (p-Si). As células m-Si apresentam 

estrutura molecular uniforme o que confere as essa tecnologia uma melhor transferência 

de elétrons pelos materiais e uma maior eficiência. De acordo com a Agência 

Internacional de Energia (IEA, 2014) os melhores módulos comerciais de silício mono 

cristalino conseguem atingir até 21% de taxa de conversão. No entanto, são também os 

mais caros devido à enorme quantidade de energia utilizada no processo de fabricação 

(CÂMARA, 2011). Já as células p-Si por passarem por um processo produtivo menos 

elaborado são menos eficientes, apresentando uma taxa media de conversão de 16% nos 

módulos comerciais (Suntech, 2016). Entretanto, essa falta de eficiência é compensada 

por um preço mais baixo e maior durabilidade.  

O a-Si é uma tecnogia que difere do c-Si principalmente por sua estruturação não ser em 

painéis rígidos, mas em filmes finos com espessura em torno de 1μm. Esses filmes a-Si 

oferecem a menor eficiência entre os módulos comerciais, em torno de 13%, entretanto 

por serem confeccionados por meio de um processo produtivo mais barato, podem ser 

interessantes para utilização em larga escala (CÂMARA, 2011). Outra característica 

interessante desse produto é a possibilidade dessa película fina ser depositada em 

substratos de baixo custo como vidro, aço inoxidável e alguns plásticos. Isso permite 

que sejam desenvolvidos painéis solares flexíveis que apresentam grande versatilidade 

em sua aplicação. As desvantagens desse material são a elevada taxa de degradação que 

resulta em menor longevidade em comparação aos módulos de silício cristalino, a baixa 

disponibilidade de matéria prima, o baixo rendimento e o alto impacto ambiental 

durante o processo produtivo (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2014). 

2.4. Módulo fotovoltaico 

Assim como a célula fotovoltaica é a unidade básica dos módulos fotovoltaicos, o 

módulo é a unidade básica dos sistemas fotovoltaicos. O módulo fotovoltaico é 

composto por um conjunto de 36 a 216 células. Essas células são soldadas em tiras e 

encapsuladas por duas placas de vidro temperado de alta transparência forrado com 

acetato de etil vinila (EVA) com o intuito de lhes oferecer resistência mecânica e 
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proteção às intempéries. Esse conjunto é então fixado a uma moldura de alumínio e à 

caixa de conexão elétrica (PINHO, GALDINO, 2014). A figura 5 mostra, 

esquematicamente, a estrutura de um módulo fotovoltaico de c-Si.  

 

Figura 5 - Desenho esquemático, estrutura de um módulo de c-Si (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014) 

Dependendo o tipo de construção e dos componentes utilizados os diferentes módulos 

fotovoltaicos podem diferir de forma significativa. Assim, a grandeza utilizada para se 

fazer o comparativo entre os diversos produtos disponíveis no mercado é a potência 

elétrica de pico (Wp). Ela representa a potência elétrica produzida por aquele 

determinado módulo ao ser submetido às condições de teste padrão, do inglês standard 

test conditions (STC). Essas condições são: temperatura da célula de 25º C e irradiância 

(G) de 1.000 W/m², 1,5 ATM e ventos de 1,0 m/s (SORI et al., 2007) 

Entretanto os módulos fotovoltaicos não produzem a todo o momento com a sua 

potência de pico. A potência real dos módulos fotovoltaicos varia ao longo do tempo, 

sofrendo forte influência dos seguintes fatores: 

 Irradiância (G): Assumindo que não há uma variação de temperatura, a corrente 

elétrica gerada por uma célula fotovoltaica aumenta linearmente com o aumento 

da irradiância solar incidente. Tal correlação pode ser observada na Equação 1. 

 

𝐼 𝐼  
𝐺

1.000
             1  
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Tal que: 

I = Corrente gerada pelo módulo fotovoltaico quando submetida a uma 

irradiância qualquer 

ISTC = Corrente do módulo fotovoltaico durante o ensaio padrão 

 

 Temperatura: o aumento da temperatura das células fotovoltaicas faz com que a 

eficiência das mesmas diminua. Ou seja, a capacidade de conversão da energia 

da radiação solar em energia elétrica se reduz. Isso acontece devido ao fato da 

tensão na célula diminuir de forma significativa com o aumento da temperatura e 

a corrente por outro lado quase não sofrer elevação devido a este incremento.  

(PINHO, GALDINO, 2014). 

2.4.1. Disposição dos módulos fotovoltaicos 

Assim como a célula fotovoltaica é a unidade constituinte que deve ser agrupada para 

dar origem aos módulos fotovoltaicos, esses são as unidades básicas para a formação 

dos sistemas fotovoltaicos. Para a formação desses sistemas os módulos podem ser 

dispostos de duas maneiras diferentes, em série ou em paralelo. Isso é feito para que 

seja possível se obter níveis adequados e uma saída única de tensão e corrente.  

2.4.1.1 Associação em série 

De acordo com PINHO e GALDINO (2014), na associação em série, o pólo positivo de 

um módulo é conectado ao pólo negativo de outro e assim de forma sucessiva. Tal 

arranjo pode ser visualizado na figura 6. Para dispositivos idênticos e submetidos à 

mesma irradiância, as tensões elétricas (V) são somadas, como na Equação 2, enquanto 

que a corrente elétrica (I) não é afetada, como visto na Equação 3. Para sistemas 

conectados à rede, devido aos níveis de tensão necessários, a associação em série é 

muito utilizada. 

𝑉 𝑉 𝑉 ⋯  𝑉                                                        (2) 

𝐼 𝐼 𝐼 ⋯  𝐼                                                         (3) 
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Entretanto isso só ocorre se todos os equipamentos forem submetidos à mesma corrente 

de curto circuito. Ou seja, os equipamentos devem ser idênticos e estarem submetidos 

exatamente a mesma radiação ao longo do tempo. Entretanto, sobretudo em áreas 

extensas é difícil que todos os módulos recebam a mesma quantidade de energia a cada 

instante. Essa diferença da energia captada entre módulos se dá, muito frequentemente, 

por alguns módulos se encontrarem total ou parcialmente sobre uma área de 

sombreamento1 ou devido ao acúmulo de sujeira sobre a superfície do equipamento. 

Assim, cada unidade geradora produzirá uma corrente e, devido à natureza da 

disposição em série, a corrente de associação do sistema será igual à menor corrente 

individual. 

Além da limitação ao potencial gerador, a ligação em série e o efeito de sombreamento 

também trazem riscos estruturais ao sistema. Nos módulos parcialmente sombreados ou 

sujos há potência elétrica gerada que acaba não sendo entregue ao conjunto. Essa 

energia, precisa então ser dissipada de alguma forma. Isso acaba por acontecer sob a 

forma de energia térmica dando origem aos denominados "hotspots". Tais pontos são 

áreas de pequena dimensão, as vezes do tamanho de apenas uma célula fotovoltaica, que 

produzem calor tão intenso a ponto de ocasionar a ruptura do vidro e fusão de polímeros 

e metais. 

Como forma de proteção contra os "hotspots" os módulos são equipados com diodos de 

desvio, os "by-pass". Tais estruturas oferecem um caminho alternativo pelo qual a 

corrente pode passar diminuindo assim a quantidade de energia elétrica que precisa ser 

transformada em energia térmica.  

                                                 

1 Área que de forma sistemática ou ocasional não é atingida por raios solares de forma direta durante um 
período de tempo. Ocorre devido passagem de nuvens ou pela movimentação solar e sua interação com 
objetos próximos 
 



 

15 

 

 

Figura 6 – Representação da ligação em série entre módulos (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014) 

2.4.1.2 Associação em paralelo 

De acordo com PINHO e GALDINO (2014), na associação em paralelo os pólos 

positivos de um módulo são conectados aos pólos positivos de outro sendo os pólos 

negativos também ligados dessa maneira. Tal arranjo pode ser visualizado na figura 7. 

Para dispositivos idênticos e submetidos à mesma irradiância, acontece o oposto do 

observado na disposição em séria. As tensões elétricas (V) permanecem inalteradas, 

conforme Equação 4 enquanto que as correntes elétricas (I) são somadas de forma 

sucessiva, como mostrado na Equação 5. 

𝑉 𝑉 𝑉 ⋯ 𝑉                                                        (4) 

𝐼 𝐼 𝐼 ⋯  𝐼                                                         (5) 

A montagem em paralelo é a mais usual na formação dos sistemas fotovoltaicos. 

 

Figura 7 - Representação da ligação em paralelo entre módulos (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014) 
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2.5. Sistemas Fotovoltaicos 

Um sistema fotovoltaico (SFV) pode ser classificado em duas categorias principais, são 

elas os sistemas: 

 Isolados / Off-grid; 

 

 Conectados / On-grid; 

Isso significa que eles podem ser conectados à rede elétrica (on-grid) ou não (off-grid). 

Além disso, estes podem utilizar apenas a energia solar para a produção de energia ou 

fazer a produção combinada com outras fontes. Nesse caso, tais sistemas são 

denominados sistemas híbridos de produção.  

2.5.1. Sistemas Off-Grid 

Um sistema fotovoltaico off-grid não está conectado ao sistema de distribuição e, por 

essa razão, requer algum tipo de unidade capaz de armazenar a energia produzida para 

períodos de pouca luz. Esse armazenamento é geralmente feito por baterias ou por 

conversão da energia elétrica em energia gravitacional por meio de bombeamento 

(CAMARA, 2011). Na figura 8 é possível observar os componentes básicos de um 

sistemas solar não conectado a rede. 

 

Figura 8 – Estrutura básica de um sistema solar fotovoltaico off-grid (fonte: NEOSOLAR, 2018) 
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Sistemas domésticos isolados são ideais para locais remotos não alcançados pelas linhas 

de transmissão. Eles fornecem eletricidade para uma ampla gama de atividades tais 

como: iluminação, refrigeração, bombeamento, telecomunicações e outras cargas de 

baixa potência. Tais sistemas são empregados em todo o mundo disseminando o acesso 

à energia, especialmente para as populações vivendo distante dos centros urbanos em 

países em desenvolvimento (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015).  

Embora essa seja uma importante forma de gerar energia, este trabalho se concentrará 

em sistemas conectados à rede elétrica, ou seja, em sistemas on-grid. 

2.5.2. Sistemas On-Grid 

Como dito anteriormente, sistemas on-grid são aqueles conectados à rede elétrica. Eles 

são utilizados para fornecer energia a um cliente conectado à rede ou diretamente a ela 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). Por esse motivo, não precisam de 

nenhum equipamento para armazenar energia uma vez que toda a eletricidade produzida 

é consumida ou entregue à rede elétrica. 

A materialização desses sistemas pode acontecer de duas maneiras. A primeira por meio 

de usinas fotovoltaicas (UFV) de médio ou grande porte que produzem energia de 

forma centralizada. A segunda, por meio de sistemas fotovoltaicos integrados às 

edificações (SFVIE), que são pequenas unidades descentralizadas localizadas 

diretamente no ponto de consumo, gerando assim uma produção distribuída.  

2.5.2.1 Sistemas Centralizados 

As grandes usinas fotovoltaicas representam uma alternativa às outras unidades 

centralizadas que tipicamente produzem energia por meio da queima de combustíveis 

fósseis. A energia por elas produzida não é associada a nenhum cliente em particular e o 

sistema não apresenta nenhuma função específica além da de gerar energia para o 

abastecimento da rede de distribuição (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 

2015).  No Brasil, essa conexão com a rede é em geral feita em média tensão, por 

exemplo, 13,8 ou 34,5 kV. O esquema desse sistema de distribuição pode ser visto na 

figura 8. 
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Figura 9 - Esquemático do sistema de distribuição em média tensão (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014) 

Essas usinas são geralmente montadas no solo, exigindo grandes áreas para produzir 

quantidades significativas de energia. Por esse motivo, ficam usualmente distantes dos 

principais pontos de consumo o que exige a implantação de uma rede de transmissão e 

distribuição. Isso torna essas plantas não muito atraentes, do ponto de vista econômico, 

para os produtores de eletricidade uma vez que as mesmas produzem menos energia por 

metro quadrado hora (W/h.m²) em comparação com outras fontes de geração, como as 

centrais nucleares ou pequenas centrais hidrelétricas(CÂMARA, 2011). Ou seja, a falta 

de eficiência dos painéis solares é uma barreira para o desenvolvimento de grandes 

usinas solares, especialmente quando também é necessário o desenvolvimento de toda a 

infraestrutura de distribuição.  

2.5.2.2 Sistemas Descentralizados 

Sistemas fotovoltaicos descentralizados ou distribuídos foram concebidos para serem 

integrados as instalações do consumidor de energia elétrica. Os módulos são geralmente 

instalados diretamente no telhado das edificações. Entretanto também podem ser 

alocados em outras superfícies livres como, por exemplo, em estacionamentos. O 

objetivo principal destas micro-centrais elétricas é o fornecido parcial ou até mesmo 

total das necessidades de energia da instalação reduzindo os custos relacionados ao 

consumo de energia.  

A adoção de sistemas distribuídos traz algumas vantagens não só para o usuário que 

nele investe, mas para o setor elétrico como um todo. Tais vantagens são: 

 Redução nos investimentos em linhas de transmissão e distribuição.  
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 Redução das perdas de energia durante o processo de transmissão 
 

 Não há necessidade da ocupação de novos espaços; São utilizados espaços 
já tomados e sem uso prático.  
 

 Redução dos picos de consumo, especialmente em edifícios comerciais. A 
produção máxima atende ao consumo máximo. 
 

 Pequeno impacto ambiental 
 

 (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016) 

Por essas razões, desde 17 de abril de 2012, foi aprovada pela ANEEL a resolução 

nº482/2012. De acordo com ela, o consumidor pode gerar sua própria energia por meio 

de fontes renováveis e transferir o valor excedido para a distribuidora de energia. De 

acordo com essa resolução, quando ao fim do mês a quantidade de energia gerada for 

maior do que a quantidade consumida, o consumidor irá acumular essa diferença na 

forma de créditos de energia. Tais créditos têm validade de 60 meses e podem ser 

utilizados para reduzir o valor de contas futuras em qualquer endereço que esteja no 

nome do mesmo proprietário gerador da energia excedente. Entretanto, é importante 

ressaltar que os créditos não podem ser convertidos em dinheiro. (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016) 

No entanto, mesmo com o programa de créditos energéticos, o uso de energia solar 

ainda não é popular no Brasil. O alto custo unitário dos painéis fotovoltaicos é uma 

barreira à sua utilização pelo brasileiro típico. Além disso, o longo tempo de retorno 

(geralmente 8 anos ou mais) também é um desestimulador até mesmo para aqueles com 

capital para fazer esse tipo de investimento. Dessa forma, o que se vê no país é um ciclo 

vicioso. Esses equipamentos são pouco utilizados devido ao custo elevado, em contra 

partida possuem um custo elevado em conseqüência da pequena escala de produção 

(RODRIGUEZ, 2002).  

2.6.  Componentes de um sistema fotovoltaico 

Um sistema fotovoltaico conectado à rede é constituído por um bloco gerador e um 

bloco de condicionamento de potência. O bloco gerador contém os arranjos 
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fotovoltaicos, constituídos pelos módulos, o cabeamento elétrico e a estrutura de 

suporte. O bloco de condicionamento de potência pode ter um seguidor de máxima 

potência, inversores e outros dispositivos de supervisão e controle. (PINHO, 

GALDINO, 2014) 

Nesta seção serão apresentadas algumas breves características dos componentes do 

bloco de condicionamento. 

2.6.1. Inversores 

Os inversores são equipamentos eletrônicos cuja função é fazer a conversão da energia 

elétrica em corrente contínua (C.C.), produzida pelos módulos fotovoltaicos, para 

energia em corrente alternada (C.A), utilizada pelos dispositivos de consumo. No caso 

de sistemas conectados à rede, como é o caso a ser analisado no presente trabalho, é 

importante que a tensão de saída do inversor deve ser sincronizada com a tensão da 

rede. (PINHO, GALDINO, 2014) 

Os inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede normalmente utilizam o 

seguimento do ponto de máxima potência em suas entradas de C.C. como forma de 

tornar o sistema mais eficiente. Além disso, quase todos os inversores disponíveis 

possuem incorporadas as funções de monitoramento e aquisição de dados como, por 

exemplo: energia diária gerada, estado do equipamento, histórico de falhas, valores 

instantâneos de corrente e tensão em corrente contínua e alternada, radiação solar e 

temperatura.  A eficiência total dos equipamentos on-grid é de 98%, quando não 

associados a transformadores, e 94%, quando associados aos mesmos, como é o caso do 

sistema proposto neste trabalho. (PINHO, GALDINO, 2014) 

2.6.2. Seguimento do Ponto de Máxima Potência 

Conforme já apresentado antes, nesse trabalho,  potência gerada pelos módulos 

fotovoltaicos varia proporcionalmente à irradiância (afeta de forma significativa a 

corrente gerada) e de forma inversamente proporcional à temperatura (afeta de forma 

significativa a tensão gerada).  
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Assim sendo, o dispositivo de seguimento do ponto de máxima potência é um 

mecanismo de controle eletrônico que observa de forma contínua as variações de 

corrente e tensão e atua sobre a eletrônica do inversor,com o intuito de manter o gerador 

fotovoltaico operando na tensão correspondente à tensão de máxima potência. Isso 

acaba por maximizar a transferência de potência evitando perdas nas células que 

surgiriam se o acoplamento ocorresse em outra tensão, que não aquela referente à tensão 

ótima.  (PINHO, GALDINO, 2014) 

2.7. Energia Produzida por Módulo 

A base teórica para a realização desta seção foi obtida por meio da consulta às teses de 

NAKABAYASHI (2014) e BENEDITO (2009) e no artigo de KYMAKIS, 

KALYKAKIS e PAPAZOGLOU (2009). Foi considerada a situação simplificada que 

desconsidera o efeito de sombreamento sobre os painéis. Tal simplificação pode ser 

feita no caso em estudo, sem incorrer em distorções muito significativas, uma vez que 

os equipamentos serão instalados em uma grande área aberta. Dessa forma, não há 

efeitos de sombreamento além de daqueles ocasionados pelas nuvens o que já é 

considerada na quantidade de irradiação incidente. 

De acordo com essas considerações a energia elétrica gerada por um sistema 

fotovoltaico pode ser expressa pela equação 6.  

𝐸 𝑃 ∗ 𝑌 ∗ 𝑃𝑅                  6               

Onde, 

E = Energia elétrica gerada 

P0 = Energia Nominal de Referência do Módulo (em Condições de Teste Padrão - CTP) 

Yr = Rendimento de Referência 

PR = Eficiência 
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O rendimento de referência (Yr) é definido como a razão entre a irradiação total no 

plano (Ht) e a irradiação de referência (G). Esse cálculo representa um número 

equivalente de horas na irradiação de referência (equação 7). Geralmente, G é igual a 1 

kW/m², de modo que o rendimento de referência expressa à quantidade de radiação a 

qual os módulos estão submetidos, expressa em radiação hora pico.  

𝑌  
𝐻
𝐺

             7  

Onde, 

Yr = Rendimento de Referência 

Ht = Irradiação Horizontal Total (kW.h/m2 ) 

G =Irradiação de Referência (1 kW/m2 ) 

A eficiência (PR) de um sistema fotovoltaico é expressa pela razão entre a 

produtividade anual observada e rendimento de referência (equação 8). As diferenças 

entre essas duas grandezas se dão, sobretudo devido a: degradações dos painéis, 

aumento da temperatura e acumulo de sujeira nas placas, perdas durante a conversão de 

corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA) nos inversores, perdas nos 

transformadores e perdas nas redes de distribuição. 

𝑃𝑅  
𝑌
𝑌

                     8  

Onde, 

Yf = ProdutividadeAnual 

Yr = Rendimento de Referência 

Já a produtividade anual (Yf) corresponde a energia que é gerada em kWh para cada 

kWp instalado. Como forma de se possibilitar a comparação entre sistemas de diversas 

potências, essa grandeza é expressa em horas como uma relação entre a energia de fato 
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produzida e a potência nominal do sistema fotovoltaico. Tal relação pode ser observada 

na equação 9.  

Yf
𝑃 𝑡  𝑑𝑡8.760

0
𝑃𝑁

             9  

Onde, 

P(t) = Potência entregue no instante t (kW) 

PN = Potência nominal do sistema em kWp  

Outra relação utilizada na determinação da energia produzida é o fator de capacidade (CF) 

apresentada na tese de Benedito (2009). Essa grandeza representa a razão entre a energia 

de fato entregue pelo sistema no periodo analisado (considera-se o periodo de um ano) e 

a energia que o mesmo geraria caso operasse com 100% do tempo na sua potência 

nominal. O fator de capacidade é bastante específico de cada projeto e varia de acordo 

com a disponibilidade do recurso solar, da tecnologia e forma de dimensionamento 

adotada. Em seu trabalho, Benedito (2009) analisou 16 empreendimentos em diferentes 

partes do Brasil e criou uma tabela correlacionando localidade com a irradiação e o 

respectivo fator de capacidade. Tal informação pode ser observada na tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Irradiação anual média e fator de Capacidade por cidade brasileira (fonte: BENEDITO, 2009) 
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Ainda de acordo com o mesmo autor, existe uma relação entre a produtividade anual e o 

fator de capacidade do sistema. Tal relação é expressa na equação 10. 

𝐶  
𝑌
𝑇

                     10  

Onde, 

CF = Fator de Capacidade 

T = Periodo Analizado = 8.760 h 

Além disso, como os módulos têm uma longavida útil, também é preciso se considerara 

taxa de deterioração dos mesmos pois isso irá afetar de fora significativa a produção de 

energia elétrica ao longo dos anos. Então, adicionando-se a taxa de degradação anual à 

equação 1 é obtida a equação 11 abaixo: 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑌 ∗ 𝑃𝑅 1 0.01               11  

Onde, 

n = nº de anos 

2.8. Painéis Solares Flutuantes - Um Novo Conceito 

Como abordado nos itens 2.5.2.1 e 2.5.2.2 os sistemas fotovoltaicos, centralizado e 

distribuído apresentam problemas para aplicação em larga escala.  

Os sistemas centralizados enfrentam a necessidade de ocupar grandes áreas para que se 

obtenham quantidades significativas de energia, uma vez que os módulos ainda não 

apresentam uma grande eficiência na conversão energética. Além disso, é necessário o 

investimento para a construção das estruturas de distribuição que levam a energia dessas 

plantas até os pontos de consumo. 
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Por sua vez, os sistemas distribuídos necessitam de um investimento considerado alto 

pelo consumidor, investimento esse que acaba por ter um apelo mais ecológico do que 

financeiro, devido ao longo tempo de retorno. 

Assim, como forma de se mitigar essas desvantagens, uma nova forma de se gerar 

energia fotovoltaica vem ganhando destaque ao redor do mundo. Trata-se do 

aproveitamento do espelho d'água de reservatórios para a produção de energia solar com 

o uso de módulos flutuantes. 

O primeiro registro que se tem da utilização dessa tecnologia é do ano de 2007, na 

vinícola Far Niente, na região de Napa na California.Neste local, frente à crescente 

produção de vinhos, os proprietários tiveram a necessidade de aumentar a 

disponibilidade de energia elétrica. Entretanto perder quantidades significativas de terra 

para isso não fazia o menor sentido. Dessa forma, a companhia SPG Solar aceitou o 

desafio de fazer a instalação dos painéis na barragem de irrigação da vinícola. O sistema 

ali instalado consiste de 1.000 módulos solares flutuantes que ocupam uma área de 

3.035 m² e são capazes de gerar 477 kW de potência. Assim, além de gerar uma 

economia com a conta de energia elétrica, o fato de não ter utilizado terras cultiváveis 

para a instalação da unidade geradora fez com que a vinícola ganhasse todos os anos o 

equivalente a U$ 150.000,00 em vinho vendido e que, de outra maneira, deixaria de ser 

produzido. Por fim, é importante frisar que este sistema foi elaborado de forma a ser um 

sistema off-grid. (MINAMINO, MARLIERE, 2016 ; BUSINES WIRE, [200?]) 

Após esse primeiro empreendimento bem sucedido, outros se sucederam. De acordo 

com o levantamento feito por Minamino e Marliere (2016), no final de 2016 existiam 70 

usinas flutuantes espalhadas ao redor do mundo. A maior parte delas (70%), assim 

como o empreendimento de Far Niente, consistia de unidades com capacidade inferior a 

1 MWp. Entretanto, existem plantas flutuantes de grande capacidade. A maior delas, 

que pode ser vista na figura 10, está sendo construídana China, pela empresa Three 

Gorges New Energy, na cidade de Huainan, no distrito de Panji. Com capacidade 

instalada de 150 MW e custo estimado de U$ 151 milhões, essa usina que teve a 

construção iniciada em julho de 2017 irá ter toda a sua capacidade conectada à rede em 

maio de 2018. Mas, logo, a mesma deve perder o posto de maior do mundo: 
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recentemente, o governo da Indonésia divulgou, por meio de uma de suas subsidiárias, 

um acordo para a construção de um projeto fotovoltaico flutuante com capacidade de 

200 MW. (KENNING, 2017) 

 

Figura 10 - parte da usina fotovoltaica flutuante de 150 MW do distrito de Panji (fonte: Xu Yu / Global Look 

Press) 

Dessa forma, vê-se um crescimento acelerado no desenvolvimento desse tipo de 

solução, tanto quanto ao número de empreendimentos que a adotam quanto na 

capacidade dos mesmos.  

Nesse trabalho será aproveitado o lago de uma usina hidrelétrica criando-se assim um 

sistema misto no qual se visa potencializar os ganhos nas duas formas de geração.  

2.8.1. Vantagem dos Sistemas Flutuantes 

Essa nova abordagem de engenharia traz consigo algumas vantagens, tais como: 

 Aproveita um espaço não produtivo, reduzindo o custo de aquisição da 

terra. Tal racionalização das terras produtivas é de extrema importância em 

empreendimentos como o da vinícola Far Niente e sobretudo em países 

densamente povoadas como o Japão.   

 

 Ganho na eficiência dos módulos; no estudo realizado por Corrêa (2015) 

na Universidade Federal do Ceará, os painéis solares instalados na 

superfície de uma massa d'água apresentaram eficiência 17% maior em 
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comparação com os mesmo equipamentos instalados no solo ao lado. Isso 

se deu devido a uma redução de 29º C na temperatura superficial da célula 

fotovoltaica.  

 

 Estimularia o mercado fotovoltaico incentivando assim ao aumento da 

produção e diminuição do preço dos painéis. 

 

Além dessas, a adoção de sistemas fotovoltaicos flutuantes a reservatórios hidroelétricos 

também proporciona uma série de benefícios sendo os mesmos listados a seguir: 

 A área ocupada pelos painéis solares reduz de forma significativa a taxas 

de evaporação. Dependo a extensão da área ocupada e da disposição dos 

equipamentos isso pode gerar ganhos indiretos a produção de energia. Isso 

porque a mitigação das perdas por evaporação permite que haja um maior 

volume disponível para a produção energética.  

 

 Reduz de forma substancial o custo de instalação de uma nova rede de 

transmissão e distribuição uma vez que será aproveitada a infra-estrutura 

já existente da hidroelétrica.  

 

 Baixo impacto ambiental. Grande parte dos reservatórios são não naturais 

e com ecossistemas pouco desenvolvidos.  

Como visto acima, essa nova abordagem pode trazer os benefícios necessários para que 

a geração solar dê um passo importante rumo a uma maior representatividade dentro da 

matriz energética brasileira. No entanto, por se tratar de uma nova forma de produção, 

há ainda diversas incertezas a ela associadas. Por exemplo, quão eficiente seria a 

interação entre a usina solar e a hidrelétrica, qual a influência que a redução da 

iluminação devido as placas fotovoltaicas causaria no ecossistema do lago, qual o real 

impacto na evaporação do reservatório, qual o tempo de retorno de um investimento 

desse porte (RYLO, 2016). 
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2.8.2. Componentes de um Sistema Fotovoltaico Flutuante 

De acordo com Sahu, Yadav e Sudhakar (2016), a estrutura de um sistema fotovoltaico 

flutuante é bastante simples são diferindo muito dos modelos utilizados em terra. São 

componentes desse sistema os elementos discutidos em sequência. 

2.8.2.1 Plataformas Flutuantes 

As plataformas são estruturas formadas pela associação de uma série de boias plásticas 

interligadas por uma rótula (o que permite que o sistema se mantenha integro mesmo 

com as variações do nível d'água) e dotadas de flutuabilidade suficiente para suportar 

não somente o peso próprio, mas também o peso dos equipamentos sobre ela dispostos.  

Tais bóias são feitas tipicamente de PEAD (polietileno de alta densidade), FRP (plástico 

reforçado com fibra) ou HDPE (polietileno de alta densidade), todos esses materiais 

reconhecidos pelo seu baixo custo e peso específico e elevada resistência físico química 

e a radiação UV.  

As plataformas não têm uma estrutura ou forma pré-definidas podendo, portanto, ser 

dimensionadas de acordo com a necessidade energética e o espaço disponível.  Na 

figura 11 é possível observar uma forma bem simples de plataforma flutuante. 

Entretanto, com o desenvolvimento dos grandes projetos em estruturas flutuantes, como 

o da cidade de Huainan, essas estruturas mais simples vêm sendo substituídas por mais 

complexas. A mais comumente utilizada é o modelo HYDRELIO© (figura 12) da 

empresa Ciel et Terre. Apesar do princípio de funcionamento ser o mesmo do modelo 

mais simples, essa nova solução apresenta algumas vantagens como: 

 Emprego de materiais e técnicas produtivas avançadas que permitem a 

estrutura uma vida útil superior a 20 anos. 

 Maior estabilidade e menor peso devido a adoção de flutuadores primários 

e secundários 
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 Fácil montagem e manutenção com a conexão entre as boias feita por 

pinos de conexão em fibra de vidro e os flutuadores secundários 

permitindo acesso rápido e seguro os módulos 

 Inclinação e espaçamento adequado dos módulos minimizando áreas de 

sombreamento. 

 Estrutura de suporte para módulos fotovoltaicos 

 Resistência a ventos de até 53m/s 

(Fonte:CIEL ET TERRE®, 2015) 

 

Figura 11 - Plataforma Flutuante (Fonte: adaptado de SAHU, YADAV e SUDHAKAR, 2016) 

 

Figura 12 - Plataforma Flutuante HYDRELIO© (Fonte: CIEL ET TERRE®, 2015) 
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2.8.2.2 Sistema de amarração e ancoragem 

Um sistema de amarração e ancoragem é constituído por qualquer estrutura permanente 

capaz de proteger um objeto flutuante de ser arrastado e girar pela ação da correnteza, 

ventos e ondas. Os exemplos incluem cais, píeres, molhes, ancoras, boias de ancoragem 

e boias de amarração.  

O sistema de amarração para plataforma flutuante pode ser feito em sistema com cabos 

de poliéster em sistema de catenária. Esse sistema apresenta linhas de ancoragem parte 

apoiadas no solo e que em seguida sobem em catenária livre até a unidade flutuante 

(figura 13). Isso leva a esse sistema a ter um raio de ancoragem com aproximadamente 

três vezes a lâmina d'água. (JACOVAZZO, 2006) 

Figura 12 

Figura 13 - Sistema de ancoragem em catenária (Fonte: JACOVAZZO – 2006) 

2.8.2.3 Módulos Fotovoltaicos 

Até o presente momento, não há módulos fotovoltaicos específicos para a aplicação em 

estruturas flutuantes, sendo portanto utilizados os mesmos equipamentos das montagens 

em terra. Dentre esses equipamentos, os mais utilizados são os módulos de silício 

cristalino, os mesmos descritos no item 2.3.1.  

Entretanto, com o crescente número de projetos flutuantes já faz-se necessário que a 

indústria se posicione para a confecção de equipamentos mais adequados a esse meio 

mais abrasivo. No entanto, à medida que surgem mais projetos, evidencia-se a 

necessidade da substituição da estrutura convencional em alumínio por uma mais inerte, 
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por exemplo, feita de algum composto polimérico do mesmo tipo utilizado na confecção 

das bóias.  

2.8.2.4 Cabos e conectores 

A energia produzida nos painéis fotovoltaicos precisa ser transmitida até a subestação, 

para então ser conectada à rede. Até o presente momento, não se tem informação de 

projetos com os cabos de energia sendo puxados por debaixo d'água. Mesmo sem a 

fiação estar submersa, é de extrema importância que os cabos e caixas de junção 

possuam classificação adequada, sendo estas IP67 ou IP68 (selados contra a poeira e à 

prova d'água por até 30 minutos, quando submersos a profundidades de 1,0m e 1,5m 

respectivamente). Além disso, é imprescindível que os cabos também sejam robustos e 

resistentes a elevadas temperaturas, a fim de se garantir uma longa vida útil dos 

componentes. 

Os outros componentes, como os inversores, não precisam desse tipo de cuidado, uma 

vez que não ficam sobre as estruturas flutuantes expostos às intempéries, mas sim 

abrigados em terra. 

2.9. Redução da Evaporação 

A evaporação é um dos processos principais no que tange ao balanço hídrico e de calor 

em lagos e reservatórios. Ela varia, principalmente, em função dos seguintes elementos: 

temperatura do ar, radiação incidente, velocidade do vento, umidade relativa e área 

superficial. (VIEIRA, 2015) 

A determinação do volume disponível no reservatório para usos múltiplos depende de 

um criterioso conhecimento das perdas por evaporação. Essa informação é 

extremamente relevante nas políticas de manejo dos recursos hídricos, gestão e 

operação dos reservatórios para que sejam garantidas as demandas de uso d'água 

(FONTE, 2015). Ela pode ser estimada por meio de métodos diretos, ou indiretos.  

Um dos métodos mais utilizados no Brasil é o método direto do Tanque Classe A. Ele 

consiste na utilização de um tanque circular de aço inoxidável ou galvanizado, com 121 
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cm de diâmetro interno e 25,5 cm de profundidade, cheio de água até a marcar de 20,5 

cm. A determinação da evaporação classe A é determinada pela espessura da lâmina 

d’água do tanque que foi evaporada em um determinado intervalo e tempo. A medição 

dessa variação de nível deve ser feita utilizando-se uma régua ou, de preferência, com o 

micrômetro de gancho (CARVALHO; SILVA, 2006). Entretanto é importante salientar 

que a evaporação do tanque não é a evaporação do lago ou reservatório que está sendo 

estudado. Várias pesquisas têm sido realizadas para determinar a correlação entre a 

evaporação do tanque com a do objeto de estudo. Essas correlações variam em função 

das condições climáticas do local e são expressas na forma do fator de correlação Kp. 

Em conformidade com ONS (2004), o fator que relaciona a evaporação oscila entre 0,6 

e 0,8 sendo 0,7 o valor mais utilizado (VIEIRA, 2015). 

No Brasil, a região Nordeste é a que mais sofre com o desabastecimento hídrico e é 

também aquela na qual as taxas de evaporação são as mais elevadas. Dotada de clima 

semi-árido essa região apresenta taxas de evaporação variando de 1000 mm/ano no 

litoral da Bahia e Recife até 3000 mm/ano em Pernambuco (IICA, 2002). Entretanto as 

perdas por evaporação não acontecem de forma significativa apenas em regiões de 

clima semi-árido como o Nordeste. Em São Paulo, região de clima inter-tropical a 

evaporação média anual na região do sistema Cantareira é de 900mm/ano. Tal efeito 

que durante muito tempo passou despercebido a quase todos, foi fortemente sentido 

durante o período de crise hídrica de 2014. (PEDROSO, D. ; RAUBER, P., 2017) 

Mas não é recente o interesse mundial em mitigar as perdas ocasionadas pela 

evaporação em reservatórios. Desde a década de 50, sobretudo na Austrália e Estados 

Unidos, são pesquisados métodos para reduzir a evaporação de lagos e reservatórios. 

Tais métodos podem ser divididos em dois grupos: os de cobertura suspensa e os de 

cobertura flutuante.  

2.9.1. Método de Cobertura Suspensa 

As coberturas suspensas são estruturas horizontais em forma de vela que, presas 

externamente ao reservatório por pinos e cabos de aço cobrem o mesmo criando um 

espaço vazio entre a lâmina d'água e a cobertura. O material da estrutura pode variar 
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desde telas porosas (HUNTER; FINN; BARNES, 2007) até o plástico impermeável 

(ÁLVAREZ et al., 2006). 

Tais estruturas funcionam reduzindo a radiação solar incidente sobre a superfície. Isso 

faz com que uma menor quantidade de energia térmica incida sobre a camada 

superficial do reservatório, diminuindo a temperatura e o potencial para evaporação. 

Além disso, a cobertura também reduz a ação do vento. A sua presença proporciona a 

criação de uma camada de ar úmido proximo a superfície. Isso dificulta que a mesma 

seja substituida rapidamente por uma camada de ar seco e reduz a taxa de evaporação. 

Assim, a eficiência desse método na econômia de água pela redução da evaporação 

depende de como as coberturas são instaladas, da capacidade de bloqueio da radiação 

incidente e da taxa de vapor d'água capaz de passar passar pelo material (HUNTER; 

FINN; BARNES, 2007; ÁLVAREZ et al., (2006). No trabalho de Zhang et all (2010), 

são apresentados dois tipos de estrutura suspensa que podem ser observadas nas figuras 

14 e 15. A primeira apresenta é uma cobertura permeável denominada Netpro, sua 

eficiência declarada na redução da evaporação é de 70%. A segunda éuma cobertura 

impermeável denominada Super Span, sua eficiência declarada na redução da 

evaporação é de 90%.   
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Figura 14 – Cobertura permeável Netpro, eficiência de 70% (fonte: Zhang ET all, 2010) 

 

Figura 15 - Cobertura impermeável Super Span, eficiência de 90% (fonte: Zhang ET all, 2010) 
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2.9.2. Método de Cobertura Flutuante 

Os sistemas de cobertura flutuante funciona com base nos mesmos princípios da 

cobertura suspensa, redução da radiação direta incidente e criação de barreira física a 

passagem de vapor d'água tanto horizontal como vertical. A diferença entre os dois 

modelos é que, enquanto o suspenso se fixa a margem o flutuante, como o próprio nome 

sugere, se vale da própria superfície do reservatório como meio de sustentação podendo 

ou não serem fixaos por meio de um sistema de ancoragem.  

Uma das primeiras alternativas desenvolvidas foi a de filmes finos. Essa tecnica 

consiste no espalhamento de surfactantes, cujas moléculas possuem duas partes, uma 

hidrofóbica e outra hidrofílica (figura 16). Quando adicionados à água, os surfactantes 

adsorvem na superfície formando um filme monomolecular. O uso desses filmes para 

reduzir a evaporação de água começou a ser estudado há 50 anos, e foi demonstrado que 

os mesmos reduzem em até 50% a evaporação de água sem afetar sua qualidade e as 

trocas naturais de O2 e CO2 com a atmosfera. Os resultados mostraram que o vento é o 

principal fator que reduz a eficiência do filme, assim como atividades como pesca, 

natação e navegação.  Entretanto, nenhuma dessas atividades precisa ser interrompida 

quando se usa o filme, ao contrário do que ocorre com lonas ou placas flutuantes, o que 

é necessário é a constante reaplicação do produto. O intervalo reaplicação varia de 24 a 

72h em média. No maior lago testado com essa tecnologia até hoje, o Lago Hefner, com 

10 km2, o filme recobriu apenas 10% de sua superfície durante 3 meses no verão, e 

mesmo sob fortes ventos foi obtida uma redução de 9% na evaporação. (GUGLIOTTI, 

2015) 

 

 
 

Figura 16 – Representação de molécula de sulfractante e sua organização na forma de filme monomolecular 

sobre a superfície da água (fonte: GUGLIOTTI, 2015) 
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Outra alternativa que ganhou os noticiáriossão as chamadas ''shade balls'', bolas de 

sombra em tradução literal. Produzidas pela empresa americana XavieC, as shade balls 

são esferas 4 polegadas de diâmetro e feitas de PED (polietileno de alta densidade)  

revestidas com carbono preto. Inicialmente produzidas para evitar a formação do 

Bromato (substancia cancerígena produto da reação entre o brometo presente na água 

com o cloro utilizado na desinfecção) em reservatórios de água tratada, as bolas de 

sombra tiveram a sua utilização expandida também como mecanismo de mitigação da 

evaporação. O mecanismo de atuação dessas esferas na redução da evaporação é igual 

ao das coberturas suspensas. Primeiramente as mesmas visam barrar e restringir a 

radiação incidente contribuindo assim para uma menor energia interna e, 

consequentemente, menor evaporação. Além disso, a cobertura também visa reduzir a 

ação do vento ao mesmo tempo em que cria uma camada de ar úmido sobre a superfície 

ao dificultar a ascensão de vapores d'água. (MALANDRINO et al., 2015) 

Em 2015, teve-se o maior caso de aplicação dessa tecnologia. Vivendo grave crise 

hídrica, o governo da Califórnia decidiu despejar 96 milhões dessas bolas no 

reservatório de Sylmar (figura 17) com o objetivo de economizar água por meio da 

redução da evaporação. Com um investimento total de 34,5 milhões de dólares (U$ 0,36 

por bola) o reservatório de 70 hectares e capacidade de 12,5 milhões de metros cúbicos 

espera reduzir em 80% a 90% a evaporação. Com isso é esperada uma economia de 

1,14 milhões de m³ de água. Entretanto é importante ressaltar que, por ser uma 

tecnologia recente não há ainda dados científicos consolidados a respeito da eficiência 

do método. (MALANDRINO et al., 2015) 
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Figura 17 – Reservatório coberto com as Shade Balls (fonte:MALANDRINO et al., 2015) 

Outra tecnologia similar, e com dados comprovados cientificamente, são as ''bolas de 

sombra israelenses''. Denominado NeoTop Water System, o método vem sendo testado 

e aprimorado pela Companhia Nacional de Água de Israel, a Mekorot desde 2011. Esse 

sistema é formado por duas semi-esferas dotadas de um flutuador no meio (figura 18). 

Quando lançadas na superfície, a metade inferior enche-se de água. Dessa forma, a 

radiação solar em vez de aquecer a água e causar evaporação, promove um contínuo 

processo de evaporação e condensação dentro de cada esfera (figura 18). Além disso, a 

diferença de pressão no seu interior permite que o ar exterior entre pelas aberturas 

laterais e seja expelido pela abertura superior. Isso faz com que cada bola funcione 

como uma micro torre de refrigeração o que acaba por reduzir a temperatura da água e 

diminuir a evaporação.  (NEOTOP WATER SYSTEMS LTD., 2015) 

A eficácia da tecnologia vem sendo continuamente comprovada pela Mekarot. Segundo 

os testes da companhia foi observada uma redução média da temperatura de 4-6ºC no 

verãoe uma redução da perda de água por evaporação entre 66-94%. (NEOTOP 

WATER SYSTEMS LTD., 2015) 
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Figura 18 – Estrutura da NeoTop e mecanismo de evaporação e condensação no interior da NeoTop (fonte: 

NEOTOP WATER SYSTEMS LTD., 2015) 
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1. Incidência da Radiação Solar no Território Brasileiro 

O Brasil possui um enorme potencial para produzir energia a partir do sol. Os mapas 

das figuras 19 e 20 foram retirados do Atlas Brasileiros de Energia Solar e apresentam a 

media do total diário de irradiação solar que atinge o território nacional. De acordo com 

estes mapas é possível ver que, mesmo apresentando diferentes características 

climáticas, o país apresenta elevado índice de radiação solar incidente durante todo o 

ano. É possível observar que a media anual da irradiação solar horizontal diária ficam 

em torno de 1500 a 2500 KWh/m². Tais valores são bem superiores à média apresentada 

por países europeus como a Alemanha (900 a 1500 KWh/m²), França (900 a 1650 

KWh/m²) e Espanha (1200 a 1850 KWh/m²) onde o aproveitamento da energia solar é 

bem mais disseminado (PEREIRA et al., 2006).  

Tais mapas também mostram que a região Centro-Oeste que recebe em média 5,7 

KW/m² dia consegue representar bem todo o território nacional. Sendo assim, essa foi à 

região escolhida para se estudar a viabilidade da implementação de um sistema 

fotovoltaico flutuante associado ao reservatório de uma usina hidroelétrica. Dentre as 

hidroelétricas dessa localidade foi escolhida a de Engenheiro Sergio Motta por conta de 

sua importância histórica e pela grande área inundada, o que mitiga as restrições 

referentes à geometria do reservatório.  
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3.2. Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta 

A usina hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta, também conhecida como Porto 

Primavera, foi uma das grandes obras de engenharia realizadas durante o Governo 

Militar no Brasil. Com um custo estimado de mais de 20 bilhões de reais, o projeto é um 

dos mais controversos da história brasileira. Não só pela grande quantidade de dinheiro 

empregada, mas sobretudo devido ao enorme impacto ambiental. 

Localizada no Rio Paraná, na fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul, perto da 

cidade de Rosana - SP, a hidrelétrica teve sua construção iniciada em 1979 sob o 

governo de Paulo Maluf. Durante as décadas 80 e 90 a construção sofreu pressões a 

respeito dos impactos ambientais que causaria e por esse motivo, teve sua construção 

adiada diversas vezes. Somente em 1998, após conquistar uma batalha judicial, a 

Companhia Energética de São Paulo - CESP pôde iniciar o enchimento do enorme 

reservatório (NATT; ICHIKAWA, 2012). 

 Seu reservatório cobre uma área de 2.250 Km², extensão quase duas vezes maior do 

que o reservatório de Itaipu, a usina hidrelétrica de maior capacidade do país. A 

gigantesca área inundada fez com que muitas áreas protegidas desaparecessem do mapa 

sem deixar vestígios. Ambientes como a Lagoa São Paulo, um dos ecossistemas mais 

ricos do planeta, se encontram hoje completamente submersos. Assim, diversas espécies 

nativas, algumas únicas daquela localidade foram extintas ou se encontram-se hoje 

ameaçadas de extinção. Além disso, inúmeras cidades foram completamente distruidas, 

forçando as comunidades locais a abdicar  de sua terra e modo de vida. Também se 

foram importantes sítios arqueológicos. (NATT; ICHIKAWA, 2012) 

Com todos esse impactos socio-ambientais é de se esperar que tal projeto produza 

contrapartidas muito grandes do ponto de vista econômico sendo indispensáveis para o 

desenvolvimento do país.Entretanto essa espectativa não é nem remotamente alcançada. 

AHidroelétrica Engenheiro Sergio Motta possui apenas 1.540.000 KW de potência 

instalada, o que representa apenas 11% da energia produzida em Itaipu. Isso torna esta 

usina hidrelétrica a mais ineficiente do país e uma das mais ineficientes do mundo. 

(ITAIPU BINACIONAL, 2018)(COMPANHIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO, 2018) 



 

42 

 

Assim, a instalação dos painéis solares flutuantes neste local tem o propósito de 

aumentar sua eficiência garantindo um pouco mais de utilidade a um local que até o 

presente momento tem sua história repleta de fatos negativos.  

3.3. Avaliação Econômica dos Projetos Fotovoltaicos 

A metodologia de cálculo utilizada neste projeto levará em conta o custo de capital a ser 

investido, o custo de manutenção, a energia entregue pelo sistema fotovoltaico e o preço 

pelo qual essa energia pode ser vendida. Além disso, será avaliado se há ganhos 

substanciais na produção hidroelétrica devido a diminuição da evaporação.Alguns 

desses dados são facilmente obtidos diretamente, no entanto, outros valores precisam 

ser consolidados ou mesmo estimados, como o custo de instalação da estrutura 

flutuante. 

3.3.1. Custo dos Módulos 

O mercado fotovoltaico brasileiro difere daquele existente em países mais 

desenvolvidos, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e etc, já que ainda não é um 

mercado plenamente estabelecido. Por esta razão, muitos dos produtos (módulos e 

inversores) são importados e não têm um preço competitivo. No entanto, todos os anos 

este setor tem recebido mais investimento sendo agora  mais viável a obtenção desses 

equipamentos do que era 5 ou 6 anos atrás. 

Neste trabalho a estimativa de custos para a compra de painéis solares foi feita através 

de uma pesquisa na Internet. Isso foi possível uma vez que os painéis solares usados em 

usinas fotovoltaicas de grande porte são os mesmos comprados por indivíduos 

interessados em produzir energia solar descentralizada em suas residências ou edifícios 

comerciais. Nessa busca, foram consultados dois varejistas respeitados no mercado 

interno, o Minha Casa Solar e a Neosolar Energia, um varejista dos Estados Unidos, o 

WholeSales Solar, de onde os produtos devem ser importados e um produtor nacional , 

a GloboBrasil. 

Essas empresas não só vendem painéis solares de forma individual e inversores, mas 

também realizam a venda de sistemas fotovoltaicos pré-dimensionados. Quando 
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oferecidos nesse formato de solução fotovoltaica é interessante observar que há uma 

redução no preço em comparação a compra dos componentes individuais. Isso se dá, 

pois, nas compras em grande escala os custos fixos são mais bem distribuídos e tendem 

a diminuir seus custos unitários. Portanto, serão tomados como base os sistemas 

fotovoltaicos de maior capacidade disponível para estimar o custo dos componentes da 

solução fotovoltaica a ser implementada.  

3.3.1.1 Preço dos módulos NeoSolar 

Em seu web site a empresa disponibiliza uma variedade de sistemas conectados à rede 

elétrica. Esses sistemas variam basicamente em potência, sendo o sistema menos 

potente capaz de gerar 1,56 quilo watts pico (kWp) e o mais potente 20,67 kWp. Dentre 

todos os modelos, esse último é o que oferece o melhor razão entre o valor investido e a 

potência de pico R$/Wp. Esse sistema (figura 21) é composto por 78 módulos 

fotovoltaicos de 265 Wp da marca Canadian (Canadian CSI CS6P-265P) e um inversor 

Fronius de 20,0 kW (Fronius Symo 20.0-3-M 20.000W). (NEOSOLAR, 2018) 

De acordo com o catálogo da empresa, o painel solar utilizado nesta instalação é 

vendido por R$ 623,85 a unidade tendo esse equipamento um valor de R$ 2,35 / Wp. O 

inversor é vendido por R$ 24.990,00 sendo esse o inversor de maior capacidade 

disponibilizado pela empresa e aquele que oferece o melhor preço por Kw. 

 

Figura 21 - Sistema fotovoltaico de 20,67 kWp (fonte: Neosolar, 2018) 

O sistema divulgado tem um custo total de R$ 114.227,40 na qual estão inclusos os 

custos de materiais auxiliares como cabos, estruturas de montagem e união dos painéis, 

e quadros elétricos de proteção corrente contínua (String Box). Com todos estes custos 
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incluídos o sistema tem um valor de R$ 5,53/Wp. Quando analisado o preço de 

aquisição dos componentes do sistema de forma individual foi constatado que, diferente 

do esperado, o mesmo mostrou-se 7% inferior em comparação à aquisição da solução 

pré-definida. Tal comparativo pode ser observado no anexo A. A fim de entender essa 

disparidade entrou-se em contato com a empresa por e-mail e telefone. Como resultado 

desses contatos foi obtido um novo orçamento (figura 22) para o sistema previamente 

citado.  

 

Figura 22 - Orçamento NeoSolar Sistema fotovoltaico de 20,67 kWp (fonte: Neosolar, 2018) 

Dessa forma, com o preço revisado pela equipe de vendas, a aquisição da solução em 

forma de sistema pré-definido se mostrou bem mais atrativa ao consumidor. Com a 

mesma, foi possível obter uma redução de 20% no preço quando comparado à compra 

dos componentes de forma individualizada. Portanto, essa será a taxa de desconto a ser 

aplicada aos custos dos equipamentos individuais como forma de representar a 

vantagem da compra em grande escala. Entretanto, seria bastante factível admitir que, 

para projetos consideravelmente maiores e em contato sob a forma de pessoa jurídica, o 

desconto na aquisição dos componentes seja ainda maior. Como dentro das limitações 

desse trabalho é difícil obter tal  informação de maneira precisa será mantido o valor 
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calculado de 20%, ficando  a observação de que, por esse motivo, os valores 

encontrados nesse estudo podem estar acima do real preço de mercado.  

Admitindo essa redução os módulos podem ser comprados por R$ 499,08 o que lhe lhes 

confere um valor de R$ 1,88 / Wp e os inversores por R$ 19.992,00 o que resulta em R$ 

0,97/ Wp. 

As tabelas excel utilizadas para determinar esses valores serão apresentadas no anexo A. 

3.3.2. Preço dos módulos Minha Casa Solar 

A empresa disponibiliza em seu site diversos sistemas conectados a rede elétrica que 

variam basicamente em potência. Dentre esses o menos potente tem capacidade de gerar 

0,55 quilo watts pico (kWp) e o mais potente 19,44 kWp. Dentre todos os modelos, esse 

último é o que oferece o melhor razão entre o valor investido e a potência de pico 

R$/Wp. Tal sistema (Figura 23) é composto por 72 módulos fotovoltaicos de 270 Wp da 

marca Canadian (270W Policristalino Canadian Solar - CS6K-270P) e um inversor 

Refusol de 20,0 kW (Inversor Grid-Tie 20,0Kw sem WI-FI Refusol - REFU20.0). É 

importante observar que, diferente do sistema oferecido pela NeoSolar, o kit solar da 

Minha Casa Solar não inclui em sua montagem equipamentos auxiliares e estruturas. 

(MINHA CASA SOLAR, 2018) 

 

Figura 23 - Sistema fotovoltaico de 19,80 kWp (fonte: MINHA CASA SOLAR, 2018) 

De acordo com o catálogo da empresa o painel solar utilizado nesta instalação é vendido 

por R$ 580,00 a unidade tendo esse equipamento um valor de R$ 2,15 / Wp. O inversor 

é vendido por R$ 19.990,00. Entretanto o mesmo não é o equipamento de maior 
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capacidade vendido. Esse título pertence ao equipamento de 27,0 kW do fabricante 

Fronius (Grid-Tie Fronius Eco Brasil 27,0kWp). Sendo vendido por R$ 24.090,00 esse 

é o inversor que oferece a melhor relação preço por Kw, sendo esta de 0,89. 

Admitindo-se a taxa de desconto de 20% para compras em grande escala observada no 

caso dos módulos da Neosolar, o preço final dos produtos Minha Casa Solar é de: R$ 

464,00 para os módulos 270W Policristalino Canadian Solar o que confere um valor de 

R$ 1,72 / Wp e R$ 19.272,00 para o Inversor Fronius Eco 27,0kW, o que confere ao 

mesmo um valor de R$0,71/W. 

3.3.3. Preço dos módulos GloboBrasil 

A Globo Brasil tem um diferencial em comparação aos concorrentes dos itens 3.3.1 e 

3.3.2 por se tratar de um fabricante nacional enquanto os outros dois são revendedores. 

Por esse motivo se espera que esse seja o fornecedor com os melhores preços dentre os 

pesquisados. 

Diferente dos revendedores pesquisados, o site da Globo Brasil não fornece o preço nem 

dos módulos nem dos sistemas fotovoltaicos. Como forma de se obter valores de 

referencia foi feito o contato com a empresa por meio do seu canal de vendas. A partir 

desse contato foi obtida uma tabela de preços para alguns sistemas com potências pré-

definidas (figura 24) e uma tabela para a solicitação de orçamento de sistemas de 

potências diferentes. 

Os sistemas on-grid oferecidos por esta empresa variam de 3,24 kWp a 81,00 kWp, 

sendo esse último o que oferece o melhor valor R$/Wp. Este sistema (figura 25) é 

composto por 300 módulos fotovoltaicos de 270Wp Globo Brasil e 3 inversores Fronius 

de 27,0 kW (InversorFronius Symo 27.0-3-S 380V Trifásico). 
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Figura 24 - Tabela de preço sistemas fotovoltaicos Globo Brasil (fonte: GLOBO BRASIL, 2018) 

 

Figura 25 - Conjunto gerados Globo Brasil de 81kWp (fonte: GLOBO BRASIL, 2018) 

Como não há valores referentes aos componentes individuais do sistema, foi tomado o 

valor do conjunto gerador de 21,6 kWp e o mesmo foi equiparado ao conjunto de 20,8 

kWp da NeoSolar. Neste revendedor, os custos dos módulos e inversores representaram 
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69% do custo de aquisição do sistema enquanto que o os demais componentes 

representaram 31%. Admitindo que essa proporção seja mantida para todos os 

conjuntos geradores o sistema de 81,0 kWp comercializado à R$ 282.550,00 tem sua 

composição de custo dividida da seguinte maneira: R$ 194.959,50 (69%) referente aos 

módulos fotovoltaicos e inversores e R$ 87.590,50 (31%) os custos de materiais 

auxiliares como cabos, estruturas de montagem e união dos painéis, e quadros elétricos 

de proteção corrente contínua (String Box). Desses 69% tem-se que os painéis 

fotovoltaicos compõem 66% do custo, o que corresponde a  R$ 128.673,27 enquanto 

que os inversores são responsáveis pelos outros 34%, o que corresponde a R$ 66.286,23 

no caso do conjunto gerador de 81 kWp da Globo Brasil. Dessa forma, tem-se que os 

módulos fotovoltaicos tem uma razão preço por watt pico de R$1,59/Wp e o inversor de 

R$ 0,82/W. 

3.3.4. Preço dos módulos WholeSales Solar 

A análise de preços dos módulos oferecidos por esta empresa é um pouco mais 

complicada. Isso por que essa é uma varejista baseada nos Estados Unidos e, portanto, 

sobre os seus produtos incidem impostos e taxas de importação. 

Para obter tais taxas, utilizou-se o Simulador de Imposto e Tratamento Fiscal de 

Importações disponível no site do Serviço de Receita Federal. A interface dessa 

ferramenta pode ser vista na figura 26. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018) 

Para usar esta ferramenta, é necessário primeiro obter o código NCM do produto. A 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é uma categorização convencional de bens 

adotada desde 1995 e que pode ser consultada no simulador da receita federal por meio 

do botão pesquisar código NCM. Por meio dessa, obtém-se o código NCM dos módulos 

fotovoltaicos e dos inversores sendo esses 8541.40.32 e 8504.40.30 respectivamente. 
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Figura 26 - Simulador do tratamento tributário e administrativo das importações (fonte: RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, 2018) 

O segundo passo é determinar o preço do produto a ser comprado e os custos de 

transporte e seguro. Isto é necessário, uma vez que o imposto incidente sobre a soma 

destes valores. 

O preço dos módulos e inversores pode ser facilmente determinado analisando os 

preços no site da empresa. De acordo com o catálogo, o painel que oferece o melhor 

preço do watt pico é o do fabricante Canadian Solar, modelo CS6K-270P Black Poly 

Pallet que pode ser adquirido em palete com 27 unidades à U$ 6264,00 (figura 27). 

(WHOLE SALES SOLAR, 2018) 

A empresa também vende sistemas conectados à rede pré-modelados. Dentre os 

fornecedores o que apresenta preços mais competitivos é a empresa Solar Edge. Essa 

companhia oferece ao consumidor sistemas que variam em sua capacidade de 2,16 kW à 

21,6 kW. O sistema que oferece a melhor relação U$/Wp é o de maior capacidade. Os 

componentes principais desse sistema são 80 módulos Canadian CS6K-270P Black 

Poly e dois inversores SolarEdge SE10000A-US-U (U$ 1.975,00). O mesmo possui um 

custo de U$ 29.217,00 (figura 28), no qual esta incluso o custo de materiais auxiliares, 

tais como cabos, estruturas de montagem, painéis elétricos e um design de diagrama 

elétrico (figura 29). (WHOLE SALES SOLAR, 2018) 
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Figura 27 - Preços dos módulos CanadianSolar junto ao revendedor Whole Sales Solar (fonte: WHOLE 

SOLAR SALES, 2018) 

 

Figura 28 - Custo em dólares do sistema de 21,6 kW Solar Edge/Canadian Solar (fonte: WHOLE SOLAR 

SALES, 2018) 

 

Figura 29 - Lista de componentes do sistema pré dimensionado Solar Edge (fonte: WHOLE SOLAR SALES, 

2018) 



 

51 

 

Coincidentemente ao caso nacional, a aquisição do grupo gerador oferece ao comprador 

uma redução de preço de 20% em relação à compra dos componentes individualmente 

(Anexo B). Assim, com esta redução aplicada aos custos unitários, os módulos podem 

ser comprados por U$ 196,00 (U$ 0,73 / Wp) e os inversores por U$ 1,380.10 (U $ 0,14 

/ W) a unidade. 

Os custos de transporte e seguro são mais difíceis de serem estimados, uma vez que 

depende muito da quantidade importada. Dessa forma foram tomados como base os 

valores apresentados na tese de Benedito, 2009. Neste documento, após o pedido da 

empresa Solarshop-Europe, o custo de envio e seguro foi estabelecido como sendo 10% 

do valor da mercadoria. Então, essa porcentagem será aplicada a todos os custos 

anteriormente reduzidos. Assim, os valores finais que serão adicionados no simulador 

serão de US $ 215,6 (U$ 0,80/ Wp) para os módulos e U$ 1.518,00 (U$ 0,15/W) para os 

inversores. 

Assim, como visto nas figuras 30 e 31, após as operações cambiais e a aplicação de 

taxas e impostos, os produtos atingem o mercado brasileiro com um valor bem acima do 

praticado nos Estados Unidos. Os módulos podem ser adquiridos por R$ 798,95 o que 

lhe dá um valor de R $ 2,96 / Wp e os inversores por R$ 5.625,25 o que lhe dá R $ 0,56 

/ W. 

 

 

Figura 30 - Preço de importação dos módulos fotovoltaicos (fonte: RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018) 
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Figura 31 - Preço de importação dos módulos fotovoltaicos (fonte: RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018) 

3.3.5. Comparação 

A pesquisa realizada considerou apenas o fator de preço ao fazer a comparação. Os 

resultados encontrados podem ser observados na tabela 1 abaixo.  

   NeoSolar
Minha Casa 

Solar 
Globo 
Brasil 

Whole 
Solar 

Módulo (R$/Wp)  1,88 1,72 1,59 2,96 

Inversor (R$/W)  0,97 0,71 0,82 0,56 

Total  2,85 2,43 2,41 3,52 
Tabela 2 - Comparativo de preços dos módulos e inversores nos diversos fornecedores (fonte: elaboração 

própria) 

De acordo com ela, o módulo mais barato é o fornecido pela Globo Brasil e o inversor 

mais barato é o fornecido pela Whole Solar.  

3.4. Custos dos Cabos e Estruturas 

O custo dos equipamentos e estruturas auxiliares foi determinado com base nos dados 

coletados da NeoSolar Company. De acordo com os cálculos (Anexo A.b), esses 

componentes são responsáveis por 31% do custo de um sistema on-grid convêncional, 

enquanto os módulos e inversores pelos outros 69% (isso exclui o custo do trabalho). 

Sendo que, desses 31%, 6% provêm dos equipamentos elétricos e 25% das estruturas de 

fixação e suporte.  



 

53 

 

No entanto, a construção de uma planta fotovoltaica flutuante é mais complexa do que a 

sua montagem em terra. Por esse motivo, se basear em sistemas convencionais para a 

estimativa de preços é uma solução que não representa de forma acurada a realidade. 

Assim, foi necessário realizar uma cotação junto a uma empresa especializada nesses 

equipamentos. A empresa escolhida foi a Fotovoltaico Flutuante Brasil (F2B). Sua 

escolha de seu por se tratar de uma empresa brasileira especializada em Usinas Solares 

Fotovoltaicas Flutuantes e parceira da  Ciel& Terre International, empresa francesa 

responsável pela fabricação e distribuição dos flutuadores Hydrelio© que serão 

utilizados na unidade proposta neste trabalho. 

O pedido de orçamento foi feito para um sistema de 200 kWp. Tal valor foi apenas 

arbitrado não tendo nenhum motivo específico para a sua escolha além do mesmo servir 

como ponto de partida para a extrapolação de unidades maiores. Como forma de 

simplificação foi admitido que a variação no preço acontece de forma linear e 

proporcional ao incremento da potência do sistema.  

Para a planta de potência 200 kWp foi fornecido pela F2B duas configurações possíveis 

denominadas de: Design A e Design B (figura 32). 

 

Figura 32 – Possíveis disposições dos flutuadores, Design A e B (fonte: MATHIAS, 2018) 
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A configuração A conta com 819 flutuadores principais e 1316 secundários e é 

fornecida a um preço de R$ 257.000,00 já incluídos os equipamentos de fixação e 

montagem. A configuração B é um pouco mais eficiente contando com 781flutuadores 

principais e 1286 secundários sendo fornecida a um preço de R$ 250.000,00 também 

contando com as peças de fixação e montagem. Todas as configurações apresentadas 

são completamente modulares e permitem expansões para atender configurações com 

capacidades de até 50 MWp.  

Apesar de ser mais cara, a configuração adotada será a A. Isso por que essa é a que 

oferece melhor valor por módulo principal adquirido, R$ 313,80 contra R$ 320,10 do 

modelo B. Como cada flutuador principal é utilizado para suportar uma placa 

fotovoltaica, no modelo estudado placa de 270 Wp, a relação preço por watt potência 

dessa disposição é de   R$1,16/Wp . 

Já os componentes elétricos como cabos e caixas de passagem não sofrem grande 

variação com o fato de serem montados em estruturas flutuantes, uma vez que os 

mesmos já são próprios para utilização em ambientes externos. Dessa forma, utilizando-

se os valores encontrados no detalhamento do sistema da Neosolar, tem-se que cabos e 

demais equipamentos elétricos são responsáveis por R$ 0,26 a cada Wp do potência.  

O custo do sistema proposto (excluindo o custo da mão-de-obra), pode ser observado na 

tabela 3 

 

Tabela 3 - Custo por Wp do sistema flutuante: mão de obra exclusa (fonte: elaboração própria) 

R$/Wp %

Módulos 1,59 44,54%

Inversores 0,56 15,69%

Soma Parcial 2,15 60,22%

Equip. Elétricos 0,26 7,28%

Estr. Flutuante 1,16 32,49%

TOTAL 3,57 100%
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3.5. Custo de mãode obra 

O custo de mão de obra é um parâmetro difícil de ser avaliado, uma vez que não existe 

uma regra fixa para ele. Por esse motivo o mesmo varia muito de empresa para empresa 

e com o tamanho do projeto a ser instalado. 

Assim, para a determinação desse custo, foram tomados como base os dados 

disponibilizados pelo governo dos EUA em seu relatório sobre os custos associados à 

instalação de unidades fotovoltaica (CHUNG et al., 2015). De acordo com este 

relatório, o custo de um sistema de escala comercial é dividido nas seguintes categorias: 

módulo, inversor, estrutura de fixação, equipamentos elétricos auxiliares, mão de obra, 

design de engenharia e lucro. Tal estruturação pode ser observada na figura 33.  

 

Figura 33 – Composição de custos diretos em U$/W para aquisição de sistemas fotovoltaicos (fonte:CHUNG et 

al., 2015) 

De acordo com o gráfico a mão de obra é responsável U$0,19/W de um total de U$1,64. 

Isso corresponde a 11,59% de todo o custo.  

Dessa forma, por falta de mais dados a respeito dessa variável esse será o valor 

percentual adotado para a unidade proposta. Assim, por meio da equação (12) é possível 
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se determinar o custo total do sistema e por conseqüência o valor do custo referente à 

mão de obra. Os valores encontrados podem ser observados na tabela 4 

𝐶. 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐶. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟 𝐶. 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡 0.1159 𝐶. 𝑀𝑂 𝐶. 𝑇𝑜𝑡  (12) 

1,59 0,82 0,26 1,16 0.1159 𝐶. 𝑇𝑜𝑡 𝐶. 𝑇𝑜𝑡 

 

Tabela 4 - Custo por Wp do sistema flutuante: mão de obra inclusa (fonte: elaboração própria) 

Vale lembrar que o custo da mão de obra nos Estados Unidos tende a ser 

consideravelmente superior a mão de obra no Brasil. Dessa forma é provável que essa 

componente esteja superdimensionada o que não é um grande problema para a análise 

de viabilidade, pois se está trabalhando a favor de segurança. 

3.6. Custo de Manutenção 

De acordo com a tese apresentada por Chaim (2011), o custo para operar e manter os 

sistemas fotovoltaicos é de aproximadamente 5% do custo total. Aplicando isso ao 

cálculo anterior, o custo com manutenção é igual a R$ 0,20/Wp. 

3.7. Energia Produzida por um Sistema Fotovoltaico 

3.7.1. Irradiação media na localidade escolhida 

A radiação solar é um fator chave na montagem de qualquer sistema fotovoltaico. 

Quanto maior a disponibilidade de energia radiante, mais energia o sistema será capaz 

de gerar. No item 3.1 foi apresentada a irradiação média de cada região brasileira. Essa 

informação foi usada como um primeiro balizador no processo de escolha da 

R$/Wp %

Módulos 1,59 39,38%

Inversores 0,56 13,87%

Soma Parcial 2,15 53,24%

Equip. Elétricos 0,26 6,44%

Estr. Flutuante 1,16 28,73%

Mão de Obra 0,47 11,59%

TOTAL 4,04 100%
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3.7.2. Tamanho da Planta a ser Implementada 

Como visto no item 3.4, estimou-se, como estrutura base, um sistema de flutuadores 

composto por 819 flutuadores principais e 1316 secundários. Tal arranjo, que pode ser 

observado na figura 32, tem as seguintes dimensões: 35,88m de largura e 57,74m de 

comprimento o que a leva a ocupar uma área de 2.071,71 m² 

Segunda dados da Companhia elétrica de São Paulo (2018), a barragem da usina 

Engenheiro Sergio Motta, tem 10.186,20 m de comprimento sendo a mais longa do 

Brasil e o seu reservatório ocupa uma área de 2.250 km² (figura35). Assim, fica 

verificado que não há grandes barreiras físicas à implementação de uma grande unidade 

geradora de energia fotovoltaico sobre o espelho d'água.  

 

Figura 35 – Dimensões do reservatório do UHE Eng. Sérgio Motta (fonte: Google Earth©) 

Assim, como um dos objetivos do presente estudo é averiguar se há impactos 

significativos na redução da evaporação do lago, será propostaa implantação de uma 

unidade monolítica com o maior tamanho possível. De acordo com consulta feita a 

umrepresentante da F2B, os módulos Hydrelio podem ser conectados para formar 

unidades com capacidade de até 50 MW. Por esses motivos será adotada uma planta 

com capacidade instalada de 40MWp. Ou seja, serão utilizados 200 estruturas iguais a 
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aquela cotada no item 3.4 (200 kWp) acopladas uma a outra. Essa nova estrutura, se 

expandida de forma lateral ocupará uma área de 0,42 km² (7,176 km X 0,05774 km). 

Dessa forma, a área ocupada pelo sistema representa uma pequena fração da área do 

reservatório. Esse fato faz com que os impactos ambientais no ecossistema do lago 

possam ser desprezados.  

3.7.3. Impactos sobre a evaporação 

A fim de se determinar os impactos que a estrutura flutuante terá sobre a evaporação do 

lago primeiro é necessário se determinar a taxa de evaporação anual média na 

localidade. A quantidade de água evaporada na superfície livre de um reservatório varia 

principalmente em função de condicionantes meteorológicas, tais como radiação solar 

incidente, velocidade do vento, umidade relativa, temperatura do ar e pressão 

atmosférica (CURTARELLI et al., 2013).  

Uma vez de posse dessas informações meteorológicas, é possível estimar a evaporação 

local com base em uma série de equações. Entretanto, tais dados não são comumente 

monitorados. Por esse motivo, no Brasil, o método mais usual para a estimativa de 

evaporação é o método de Tanque Classe A. Esse método consiste em medir, durante 

um determinado espaço de tempo, a variação do nível d’água de um tanque circular com 

121 cm de diâmetro interno e 25,5 cm de profundidade (nível não deve variar mais do 

que 7,5 cm da borda). Determinada a evaporação classe A estima-se a evaporação da 

região de interesse multiplicando o valor encontrado por coeficiente de ajustamento Kp. 

(CONCEIÇÃO, 2001) 

Entretanto, ao se procurar os dados meteorológicos no sistema HidroWeb2 da Agência 

Nacional de Águas (ANA) foi constatado que nenhum dos 12 postos pluviométricos 

localizados nas imediações do reservatório fazem o controle da evaporação por meio de 

                                                 

2 - O Portal HidroWeb é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela 
Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, 
climatologia, qualidade da água e sedimentos. Os dados disponíveis no  se referem à coleta convencional 
de dados hidrometeorológicos, ou seja, registros diários feitos pelos observadores e medições feitas em 
campo pelos técnicos em hidrologia e engenheiros hidrólogos. 
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tanques evaporímetros. A consulta a Companhia Elétrica de São Paulo (CESP), empresa 

responsável pela operação da hidroelétrica também foi infrutífera. Nenhum dos setores 

da empresa foi capaz de disponibilizar dados referentes à evaporação do reservatório. 

Dessa forma, devido à indisponibilidade de se encontrar dados específicos sobre a 

região e à impossibilidade de se realizar testes de tanque classe A na localidade, 

recorreu-se a literatura para a obtenção de dados de referência. 

O estudo tomado como base foi o realizado por Hernandez (2005) para a região de 

abrangência do reservatório da Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira. A Hidroelétrica de 

Ilha Solteira fica localizada no Rio Paraná diretamente a montante da Hidroelétrica de 

Porto Primavera. Além da proximidade geográfica, as duas regiões também apresentam 

valores similares de precipitação anual média 1125 mm/ano (UHE Porto Primavera) x 

1259 mm/ano (UHE Ilha Solteira) e irradiação global 5,341 kWh/m².dia (UHE Porto 

Primavera) x 5,167 kWh/m².dia (UHE Ilha Solteira). Dessa forma, devido a todas as 

similaridades encontradas, é possível adotar, sem grande imprecisão, os valores de 

evaporação encontrados por Hernandez e expressos na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Perdas de água por evaporação do lago da UHE Ilha Solteira (fonte: HERNANDEZ 2005) 

 Após a determinação da taxa de evaporação em 4,9 mm/dia é preciso estimar o impacto 

que estrutura flutuante terá sobre a mesma. Como visto no item 2.9.2 os sistemas de 

coberturas reduzem de forma significativa a evaporação local ao reduzir a incidência de 
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radiação direta e minimizar a ação do vento. A taxa média de redução de evaporação 

apresentada por todos os métodos de cobertura suspensa ou flutuante é de 80%. Dessa 

forma, essa será a taxa de redução adotada para o presente estudo.  

Por fim, como visto no item 3.7.2, a estrutura flutuante recobrirá uma área de 0,42 km². 

Assim, com os dados referentes à área ocupada, a taxa de evaporação local e a taxa de 

redução de evaporação ocasionada pela cobertura é possível calcular o volume de água 

economizado por meio da equação 7. Chega-se então ao valor de 94.118,32 m³ de água 

que deixam de sair do lago devido à evaporação. 

𝑉 𝐴  𝑇𝑎𝑥  𝑇𝑎𝑥         12  

𝑉 0,42 10  𝑚 1,789
m

ano
 0,8  

𝑉 601.104,00
m³
ano
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4. ANÁLISE FINANCEIRA 

Neste trabalho, será considerado o projeto com vida útil de 25 anos, período durante o 

qual os módulos fotovoltaicos se encontram sobre a garantia do fabricante.  

A sua análise financeira será realizada utilizando-se os princípios de Valor Presente 

Líquido (VPL), payback descontado e de taxa interna de retorno (TIR). O VPL é nada 

mais do que a diferença entre os benefícios presentes gerados pelo projeto e seus 

custos e benefícios antecipados. O payback descontado é o período de tempo 

necessário para recuperar o investimento levando-se em conta os fluxos de caixa 

descontados. Já a taxa interna de retorna é a taxa de desconto que faz com que, ao final 

do tempo de projeto o VPL seja igual a zero. (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2011). 

Dessa forma, é preciso se determinar os custos e as receitas de forma temporal 

determinando-se assim o fluxo de caixa do projeto.  

4.1. Receitas do Projeto 

4.1.1. Energia Gerada pelo Sistema Fotovoltaico 

Como visto no item 2.7 deste trabalho a energia elétrica gerada por um sistema 

fotovoltaico pode ser expressa pela equação 6. 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑌 ∗ 𝑃𝑅             6   

Onde, 

E = Energia elétrica gerada 

P0 = Energia Nominal de Referência do Módulo (em Condições de Teste Padrão - CTP) 

Yr = Rendimento de Referência 

PR = Eficiência 
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De acordo com a seção 3.3.5 foi estabelecido que o equipamento a ser utilizado o 

comercializado pela empresa Globo Brasil com 270 Wp por placa. Dessa forma, energia 

nominal de referência do módulo (P0) será a potência da placa em kW, ou seja P0 = 0,27. 

O rendimento de referência (Yr), explicitado na equação 7, é dado pela irradiação total 

no plano (Ht) dividida pela irradiação de referência (G). Adotando G igual a 1 kW/m², 

de modo que o rendimento de referência expressa à quantidade de radiação ao qual os 

módulos estão submetidos expressa em radiação hora pico.  

𝑌  
𝐻
𝐺

          7  

Onde, 

Yr = Rendimento de Referência 

Ht = Irradiação Horizontal Total (kW h/m2 ) 

G =Irradiação de Referência (1 kW/m2 ) 

Então, de acordo com essa equação os valores do rendimento de referência para o lago 

da Usina Hidroelétrica Engenheiro Sergio Motta são iguais o da radiação incidente e são 

expressos na tabela 5: 

 

Tabela 6 - Rendimento de referência diário para o lago da Usina Eng, Sergio Motta (fonte: elaboração 

própria) 

Para se chegar a eficiência do sistema (PR), primeiro é necessária a determinação da 

produtividade anual. Isso será feito utilizando-se o tabela 1, que correlaciona a 

irradiação incidente com o fator de capacidade. Utilizando-se os dados provenientes na 

mesma, é possível se traçar um gráfico de dispersão (figura 34) correlacionando as duas 

grandezas. Com os valores plotados, é possível perceber que os pares formam uma 

5,341 kWh/m²

Rendimento de Referência (Yr)  

Luiz Gonzaga
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equação linear (equação 13), muito bem ajustada (coeficiente de determinação R² = 

0,9966).  

𝐶𝐹 0.008𝑥  0.234               13  

Sendo que, 

CF = fator de capacidade em porcentagem (%) 

x = irradiação incidente (kWh/m²/ano) 

 

Figura 36 - Gráfico de dispersão irradiação X fator de capacidade, com ajuste linear (fonte: Elaboração 

Própria) 

Então, para se obter o valor do fator de capacidade para a área de estudo, é preciso obter 

o valor da irradiação incidente por ano. Para isso basta multiplicar o valor da tabela 6 

por 365 dias. O resultado é apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Rendimento de referência anual para o lago da Usina Eng, Sergio Motta (fonte: Elaboração 

Própria) 

Em seguida, para a obtenção do fator de capacidade (CF) do local é necessário substituir 

o valor encontrado acima na equação 13. Com isso, chega-se a um CF de 15,83%. 

Aplicando o fator encontrado na equação 10, encontra-se Yf= 1.386,71 kWh/m²/ano.  

CF = 0.008x + 0.234
R² = 0.996
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1.949,465 kWh/m²/ano
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𝑌  1.386,71 kWh/m²/ano                      

A partir dos resultados de Yf= 1.386,71 kWh/m²/ano e Yr= 1.949,465kWh/m²/ano, é possível 

utilizar a equação 8  para se terminar a eficiência do sistema chegando-se ao valor apresentado 

na tabela 8 

 

Tabela 8 - Eficiência do sistema Engenheiro Sergio Motta (fonte: Elaboração Própria) 

Essa seria a eficiência de uma estrutura convencional, entretanto é importante lembrar-

se do estudo feito por Corrêa (2015). Segundo este, os painéis solares instalados na 

superfície de uma massa d'água apresentaram eficiência 17% maior em comparação 

com os mesmos equipamentos instalados no solo ao lado. Dessa forma um acréscimo de 

17% é feito na eficiência acima calculada e o valor corrigido é apresentado na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Eficiência do sistema Engenheiro Sergio Motta corrigida para representar o ganho de eficiência na 

instalação sobre o espelho d'água (fonte: Elaboração Própria) 

Fazendo-se as devidas substituições na equação 6, obtêm-se a energia produzida por 

uma única placa no primeiro ano de operação: 

 

Tabela 10 - Energia produzida por 1 placa globo brasil 270 Wp, na localidade do reservatório da UHE Eng, 

Sergio Motta (fonte: Elaboração Própria) 

Tendo-se esse valor base é fácil obter a quantidade de energia gerada pela unidade de 

40MWp e composta por 148,148 painéis fotovoltaicos de 270 Wp.  

1.386,71/1.949,465 71%Eng. Sergio Motta

Eficiência (PR) 

1.386,71/1.949,465 83%Eng. Sergio Motta

Eficiência (PR) 

436,65 kWh/anoEng. Sergio Motta

Energia Gerada por 1 Placa Fotovoltaica  (E) 
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Tabela 11 - Energia produzida pelas 148.148 placas globo brasil 270 Wp que compõem o sistema de 40MWp, 

na localidade do reservatório da UHE Eng, Sergio Motta (fonte: Elaboração Própria) 

Além disso, como visto no item 2.7 ao se calcular a energia produzida é preciso 
considerar as perdas oriundas deterioração dos componentes do módulo. De acordo com 
Branker, Pathak e Pearce (2011) uma taxa de degradação de 0,5-1% por ano é 
frequentemente assumida para os módulos fotovoltaicos. Embora o trabalho acima 
mencionado mostre que mais de 70% dos módulos c-Si apresentam uma taxa anual de 
degradação de 0,75%, este trabalho adotará a taxa máxima de degradação de 1%. Isso 
será feito uma vez que esses quipamentos serão instalados na superfície de um corpo 
d'água e, portanto, tornam-se mais suscetíveis a fatores de degradação, oxidação, 
corrosão e tensões internas devido a temperatura. Essa escolha evita que os resultados 
obtidos possam ser falsamente positivos, ao adotar a pior taxa de degradação observada. 

 

𝐸 0,27 ∗ 1.949,465 ∗ 0,83 1 0.01      11  

Onde, 

n = Ano analizado 

64,69 GWh/ano

Energia Gerada por 148.148 Placas Fotovoltaicas  (E) 

Eng. Sergio Motta
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Tabela 12 - Produção anual de energia da planta fotovoltaica flutuante com capacidade instalada de 40MW 

(fonte: Elaboração Própria) 

4.1.2. Energia Gerada Devido à Redução da Evaporação 

A água que deixa de sair do lago por evaporação devido os flutuadores pode ser 

utilizada para múltiplas finalidades. No presente trabalho será abordada a sua relação 

com a geração de energia elétrica.  

A geração de energia elétrica em uma usina hidroelétrica depende sobretudo de dois 

fatores: a altura da queda d'água e a vazão de água que passa pelas turbinas geradores 

(AHLERT, 2017) sendo a vazão diretamente influenciada pelo desnível entre as linha 

d'água de montante e jusante. Dessa forma, a geração hidrelétrica pode ser simplificada 

como dependente de uma variável que é a vazão turbinada.  

E [GWh/ano]
64,690
64,043
63,403
62,769
62,141
61,520
60,904
60,295
59,692
59,095
58,504
57,919
57,340
56,767
56,199
55,637
55,081
54,530
53,985
53,445
52,910
52,381
51,857
51,339
50,826
50,317

22
23
24
25

Unidade Geradora - 40MWp
Produção Anual de Energia 

17
18
19
20
21

12
13
14
15
16

7
8
9
10
11

2
3
4
5
6

Ano
0
1
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Dessa forma, o primeiro passo para se determinar a energia resultante da redução na 

evaporação é calcular a vazão em m³/s que deixa de sair do lago. No item 3.7.3 foi 

estimado que o volume que deixa de evadir o reservatório é de 601.104,52 m³/ano o que 

também pode ser expresso como uma vazão 0,0191 m³/s. 

Determinado o incremento na vazão é preciso então determinar a quantidade de energia 

produzida pela usina por cada unidade de vazão turbinada. Tal informação pode ser 

obtida por meio do histórico de operações da usina disponível no site do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Utilizando os dados referentes à vazão turbinada e 

a energia gerada a cada mês no período de 01/07/2015 até 30/07/2018 foi possível 

construir o gráfico da figura 37 (ONS, 2018). Com os valores plotados no gráfico, foi 

possível traçar uma curva polinomial com bom coeficiente de ajustamento R² 

correlacionando as duas variáveis. Essa curva pode ser expressa pela equação 12. 

Substituindo-se o valor encontrado para a vazão evaporada na equação chega-se ao total 

de 2,85 GWh gerados a cada ano. 

𝐸  0,609 𝑄²   149,4 𝑄           12  

Onde, 

Egr = Energia Gerada [GWh] 

Qtur = Vazão Turbinada [m³/s] 
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Figura 37 – Energia Gerada por Vazão Turbinada, UHE Eng. Sergio Mota, período 01/07/15 – 30/07/18 (fonte: 

Elaboração Própria) 

4.1.3. Preço da Energia Elétrica 

Conforme mandamento constitucional cabe à União explorar os serviços e instalações 

de energia elétrica, bem como o aproveitamento energético dos cursos d’água. Isso pode 

ser feito diretamente ou por meio de dos regimes de concessão, permissão ou 

autorização, sempre através de licitação.  

Entre o período de 2015 e 2017 diversos contratos de concessão para a geração de 

energia elétrica expiraram e foram a leilão. Tal fato foi observado pela CESP nas 

hidroelétricas de Ilha Solteira e Jupiá que, a partir de 1º de julho de 2016 passaram a ser 

operadas pela empresa CTG Brasil. Já a hidroelétrica Engenheiro Sergio Motta teve em 

1 de agosto de 2017 o seu contrato de concessão aditivado pela segunda vez passando o 

mesmo a valer até 11 de julho de 2028. Nesse documento é firmada a manutenção de 

todas as demais clausulas presentes no CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2004-

ANEEL-CESP que é o documento de concessão que deu origem ao contrato de 

exploração.  De acordo com esse contrato, ''O preço aplicável na comercialização da 

energia elétrica produzida será negociado livremente pela Concessionária com os 

y = ‐0.609x2 + 149.4x
R² = 0.976
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compradores, conforme art. 10 da lei nº 9.648, de 1998, e arts. 27 e 27 e 28 da Lei nº 

10.438 de 2002, com redação dada pelas Leis nº 10.604, de 2002 e nº 10.848, de 2004.'' 

(ANEEL, 2017; ANEEL, 2004) 

Assim, sem a determinação de um preço base para a comercialização da energia elétrica 

produzida pela usina foi-se utilizado o valor do mega watt hora médio disponibilizado 

no segundo informe trimestral de rendimentos de 2018 disponibilizado pela CESP no 

dia 30/06/2018. De acordo com esse documento, a energia foi comercializada a um 

preço médio de R$ 192,71/MWh  (tabela 13). Isso representou uma variação positiva de 

5,9% em comparação com o mesmo período de 2017. (COMPANHIA ELÉTRICA DE 

SÃO PAULO, 2018) 

 

Tabela 13 - Preços médio da energia comercializada pela CESP no 2º trimestre de 2018 e sua comparação com 

o mesmo período do ano anterior. (fonte: COMPANHIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO, 2018) 

Assim como observado no relatório de rendimentos a tarifa da energia elétrica não é 

estática sendo, portanto reajustada de forma periódica. Nesse estudo será adotado que a 

tarifa energética é corrigida de forma anual. Como forma de determinar a taxa de 

variação da energia foram consultadas as demonstrações financeiras anuais 

disponibilizadas pela CESP nos últimos 10 anos, ou seja, no período de 2008 até o 

segundo trimestre de 2018. Além disso, para os anos posteriores a 2018, foram 

utilizadas as previsões feitas pelo Banco Central em seu relatório de mercado Focus 

(BCB,2018) para o índice de preços do consumidor (IPCA). Esses valores são 

apresentados na tabela 14. Com isso, com base nos dados históricos e as previsões 
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futuras, é possível estimar que durante o período do projeto o preço da energia elétrica 

sobre um reajuste positivo de 8,36% ao ano.  

 

Tabela 14 – Reajuste tarifário médio (fonte: (COMPANHIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO, 2018 ; BCB, 2018) 

Então, utilizando-se dessa taxa foi possível estimar o preço a ser pago pela energia 

produzida nos anos subseqüentes. Tal informação pode ser observada na tabela 15.  

 

Tabela 15 – Valores estimados para o preço de venda de energia para anos subseqüentes (fonte: elaboração 

própria) 

Ano Inflação (%)

2008 0,00

2009 0,00

2010 2,51

2011 4,09

2012 8,92

2013 46,20

2014 40,30

2015 ‐12,80

2016 8,00

2017 1,90

2018 5,90

2019 4,10

2020 4,00

2021 3,90

Valor Médio 8,36

Ano Preço da  Energia (R$/MW) Ano Preço da  Energia (R$/MW)

2018 192,710 2032 593,021

2019 208,821 2033 642,598

2020 226,278 2034 696,319

2021 245,195 2035 754,531

2022 265,693 2036 817,610

2023 287,905 2037 885,962

2024 311,974 2038 960,029

2025 338,055 2039 1040,287

2026 366,316 2040 1127,255

2027 396,940 2041 1221,494

2028 430,125 2042 1323,610

2029 466,083 2043 1434,264

2030 505,047 2044 1554,169

2031 547,269 2045 1684,097
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4.2. Custos do Projeto 

Como visto na tabela 4 no item 3.5 o custo de aquisição do sistema fotovoltaico é de R$ 

4,04/Wp. Dessa forma, para uma unidade de 40 MWp o custo de aquisição incluindo os 

módulos, inversores, cabos, estrutura flutuante e cabos e equipamentos elétricos é de R$ 

161,60 milhões de reais. Esse será o montante considerado como investimento inicial. 

Ou seja, o capital aplicado no momento zero. 

Como visto no item 3.6 o custo de manutenção é de 5% do custo total. Dessa forma, o 

custo com manutenção é de R$ 0,20/Wp o que para a unidade proposta totaliza R$ 8,08 

milhões. Tais custos podem ser admitidos como igualmente distribuídos ao longo da 

vida útil do projeto o que gera um custo anual de 323.200,00 reais.  

4.3. Valor Presente Líquido (VPL) e Payback Descontado 

Para calcular o valor presente (VP), os fluxos de caixa do projeto devem ser trazidos 

para o valor presente descontados de uma taxa de juros dada. A expressão para o cálculo 

do valor presente é dada de acordo com a equação 13.  

𝑉𝑃                                (13) 

Onde, 

VPn = Valor Presente do investimento no ano n 

Vn = Valor do Investimento no ano n 

r = Taxa de Juros 

n = ano 

O valor presente total de uma sucessão de entradas de caixa (V1, V2 ... ..VN) após 1, 2 

...... N anos é expresso de acordo com a equação 14:                           

VP =  ∑i = 1 à N                 (14) 
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Dessa forma, o valor presente líquido é de : 

VPL = VP – I0          (15) 

Onde, 

I0 = Capital Inicial Investido 

Nesse trabalho, foi adotada inicialmente uma taxa de juros de 11,23% ao ano. Esse 

valor foi definido tomando-se como base o rendimento ofertado ao se investir no 

Tesouro Direto – Tesouro IPCA+2035. No dia da consulta 23/07/2018, o mesmo estava 

ofertando uma rentabilidade de IPCA +5,74% ao ano. O valor do IPCA foi calculado 

pela análise das séries históricas do IBGE e forneceu um valor de 5,49 a.a.%, chegando-

se então ao rendimento de 11,23% a.a. que será utilizado como o custo de oportunidade 

do empreendimento. É verdade que, procurando-se no mercado, é possível encontrar 

rentabilidades maiores em outras fontes, como debantures, letras de créditos, fundos 

multimercado e ações. Entretanto, foi escolhido o Tesouro Direto IPCA, pois se trata de 

uma das opções mais seguras e com maior taxa de retorno a longo prazo que se tem no 

mercado atualmente.  

Assim, utilizando-se os valores das tabelas 13 e 16 e do item 4.2 e das equações  12, 13, 

14 e 15 é possível elaborar a tabela 16. Nesta, são apresentados a receita esperada em 

cada ano com base na produção de energia hidroelétrica e fotovoltaica, as despesas 

anuais e o fluxo de caixa para cada uma dessas entradas. Também é apresentado a 

correção de cada uma desses fluxos anuais para o valor presente. Por fim, é 

demonstrado a variação do VPL a cada ano descontando-se o somatório dos fluxos de 

caixa a valor presente do investimento inicial. 
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Tabela 16 – Receita esperada com a venda de energia produzida a cada ano e a correção da mesma para o 

valor presente (fonte: elaboração própria) 

Como apresentado no início desse capítulo, o payback descontado é o período de tempo 

necessário para recuperar o investimento levando-se em conta os fluxos de caixa 

descontados Dessa forma, verifica-se que para a taxa juros de 11,23% a.a. o projeto 

apresenta VPL o que demonstra a viabilidade do mesmo. Além disso, o VLP passa a ser 

positivo no 16º ano de operação sendo esse o payback descontado.  

4.4. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A taxa interna de retorno é outro parâmetro financeiro que se utiliza do VPL e completa 

a sua análise, sendo extremamente útil ao se comparar investimentos de diferentes tipos. 

A TIR é o retorno do investimento necessário que permite que o investimento seja 

Ano
Receita 

(R$ 1,00E+06)

Despesas  

(R$ 1,00E+06)

Fluxo de Caixa VPn 

(R$ 1,00E+06)

2018 13,02 0,32 12,69

2019 13,97 0,32 12,29

2020 14,99 0,32 11,91

2021 16,09 0,32 11,53

2022 17,27 0,32 11,16

2023 18,53 0,32 10,81

2024 19,89 0,32 10,46

2025 21,35 0,32 10,13

2026 22,91 0,32 9,80

2027 24,59 0,32 9,49

2028 26,39 0,32 9,18

2029 28,32 0,32 8,88

2030 30,40 0,32 8,60

2031 32,63 0,32 8,32

2032 35,02 0,32 8,05

2033 37,58 0,32 7,79

VPL (R$ 1,00E+06) 

Io = 161,60E+06 ‐

48,91

‐136,61

‐124,71

‐113,18

‐102,02

‐91,21

‐80,75

‐70,63

‐60,82

‐51,34

‐42,16

‐33,27

‐24,68

‐16,36

‐8,31

‐0,52

2034 40,34 0,32 7,53 7,01

2035 43,29 0,32 7,29 14,30

2036 46,47 0,32 7,05 21,35

2037 49,88 0,32 6,82 28,18

2038 53,53 0,32 6,60 34,78

2039 57,46 0,32 6,38 41,16

2040 61,67 0,32 6,18 47,34

2041 66,19 0,32 5,97 53,31

2042 71,05 0,32 5,78 59,09
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totalmente recuperado (onde o VPL é zero). Em outras palavras, é a taxa de retorno 

realmente fornecida por um investimento. Ela pode ser calculada por meio da equação 

16. 

TIR= 12,29% = ∑i = 1 à N  – I0  = 0          (16) 

Como a resolução da equação 16 não é trivial, a mesma é usualmente resolvido por 

programas computacionais por meio de métodos interativos de aproximação. Para o 

calculo do TIR nesse trabalho foi utilizado o programa Microssoft Excel, que sobre as 

entradas da tabela 16, retornou um valor de 13,14% a.a. como taxa interna de retorno.   
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5. CONCLUSÃO

Este estudo acadêmico foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as condições 

técnicas e econômicas necessárias para a implementação de uma unidade fotovoltaica 

flutuante de 40MWp na superfície do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro 

Paulo Afonso (Porto Primavera). Para isso, utilizamos um procedimento teórico e 

analítico para o estudo de viabilidade. 

Primeiro, foram estabelecidos os custos do projeto. Para começar, foi feita uma 

comparação entre as diversas formas possíveis de aquisição de módulos fotovoltaicos 

e inversores. Determinou-se que a compra dos módulos e inversores do fornecedor 

Globo Brasil é a que fornece a melhor relação R$/kWp. Depois disso, os custos com 

estruturas, mão-de-obra e manutenção foram estimados através da revisão da 

literatura. Também foi plausível admitir que o custo de aquisição dos módulos e 

inversores foi superestimado, pois em grandes projetos a aquisição dos componentes 

ocorre diretamente com o fabricante, reduzindo os custos dos intermediários. Ao 

mesmo tempo, os custos das estruturas trabalhistas foram subestimados, uma vez que 

este é um projeto mais complexo do que os contemplados na literatura. No entanto, 

mesmo com tais incertezas, o custo total do sistema estabelecido como R$ 4,04/ W é 

realista, uma vez que se assemelha aos valores apresentados no demonstrativo de 

resultados 27º leilão de energia nova. 

Depois disso, foi calculada a receita produzida por um painel solar (a unidade básica 

de produção de energia) durante um ano. Para calcular a produção de energia, os 

níveis de irradiação foram obtidos através do banco de dados SWERA e um fator de 

capacidade de 15,83% (CF) foi utilizado. O valor encontrado para a energia produzida 

pelo sistema fotovoltaico foi de 64,69 GWh sobre a qual foi aplicada uma taxa de 

deterioração de 1% ao ano. Além disso, também foram levados em conta os impactos 

que a estrutura flutuante tem sobre a evaporação do massa d'água. Segundo os cálculos 

realizados a estrutura proposta ocupa em área de 0,42km² e a sua existência faz com 

que deixem de evadir do reservatório 601.104,00 m³/ano. Esse volume pode então ser 

utilizado para, gerar mais energia elétrica ao ser turbinado pela usina. Sua utilização 

dessa forma gera um adicional anual 2,85 GWh, ou seja, um adicional de 4,41%. Além 
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da geração de energia, os impactos na redução da evaporação podem ser 

extremamente interessantes em locais com baixa disponibilidade hídrica.Tal redução 

tende a possibilitar projetos de abastecimento e irrigação, sobretudo nas regiões mais 

áridas do país. Nesses locais, a maior irradiação e o ar mais seco fazem as perdas  

evaporação se acentuarem de forma significativa. Um exemplo é Sobradinho, que pode 

facilmente apresentar evaporação 50% maior do que a observada em Porto Primavera.   

O preço da energia a ser comercializada no ano base foi admitido como 

R$192,71/MWh, sendo esse o valor do MWh médio comercializado pela CESP, 

concessionária que administra a UHE Eng. Paulo Afonso. Essa informação foi retirada 

do ultimo demonstrativo de desempenho liberado pela companhia. Para os anos 

subseqüentes a tarifa base foi corrigida por meio de uma taxa 8,366% ao ano. Essa 

taxa é a média dos reajustes do preço da energia observados nos últimos 10 anos pela 

companhia e das previsões para os próximos 3 anos do IPCA liberados pelo Banco 

Central  

Por fim, foi feita a analise de viabilidade do projeto admitindo-se vida útil de 25 anos. 

Para isso foram utilizados três indicadores financeiros, o valor presente liquido (VPL), 

o payback descontado e a taxa interna de retorno (TIR). Para o cálculo do VPL foi 

admitida uma taxa de juros de referência de 11,23% a.a. encontrada em aplicações do 

tesouro direto. Com essa taxa, o projeto se mostra viável apresentando VPL positivo, 

payback descontado de 16 anos e lucro de 59,09 milhões de reais. A análise da TIR 

que é a taxa de retorno realmente fornecida por um investimento apresentou o valor de 

13,14% ao ano.  

Dessa forma, a análise preliminar de investimento mostra que, a construção e operação 

da unidade fotovoltaica flutuante, apresenta um retorno sobre o investimento 

ligeiramente superior ao ofertado em títulos públicos. Embora ofereça rendimentos 

superiores, a opção fotovoltaica também apresenta um nível de risco maior, dessa 

forma, cabe ao investidor mensurar risco e definir a taxa de atratividade do projeto. 

Entretanto, é importante frisar que esse estudo foi feito com o vieis conservador, 

assim, sempre que surgiram dúvidas e incertezas, os valores foram majorados de 

forma a garantir a viabilidade no pior cenário. Por exemplo, foi adotada uma taxa de 

redução de 20% na economia de escala para a aquisição dos módulos e inversores. Tal
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valor foi estabelecido ao se simular a compra de algumas dezenas de módulos e 

inversores. Entretanto, uma vez que no projeto a ordem de grandeza é de milhares 

desses equipamemtos à serem utilizados, é razoável esperar que a redução no preço 

seja ainda maior. Outro dado de entrada que foi majorado foi o custo da mão de obra. 

Foi assumido o custo da mão de obra americana, reconhecidamente mais onerosa do 

que a brasileira. Assim sendo, o valor de 13,14% pode ser entendido como um valor 

base. Com uma entrada de daos mais precisa é de se esperar essa taxa cresça tornando 

o investimento mais atrativo.  

Por fim, conclui-se que a crescente demanda energética, associada os elevados custos 

de ocupação do solo e a pressão social cada vez maior pela diminuição dos 

impactos ambientais, fazem com que a ocupação dos reservatórios seja uma 

alternativa cada vez mais viável. Além disso, o grande potencial redutor da 

evaporação pode viabilizar tanto a produção de energia como projetos de 

abastecimento e irrigação. Isso confere a estrutura um valor intrínseco, sobretudo 

quando aplicada nas regiões mais áridas do país. Assim, o presente trabalho mostra 

que, mesmo fora da melhor localidade para esse tipo de produção, a alternativa 

flutuante é viável e traz diversos benefícios, podendo ser aplicada em diversas 

localidades do país de forma satisfatória. Portanto,acredita o autor que, nas próximas 

décadas, a produção fotovoltaica, impulsionada pela sua modalidade flutuante, 

crescerá de forma substancial passando a ter uma maior relevância na matriz 

energética brasileira.  
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ANEXO A 

a) Preço dos Módulos Neo-Solar (1º Comparativo)  

 

 

 

 

 

 

 

‐R$ 7.624,50 ‐7%

R$ 67.758,28 59%

R$ 46.469,12 41%Preço Total R$ 4.980,00

Quadro Elétrico Fotovoltaico (Stringbox), 
2X1 string IP65 25A 1000V Diferença

Custo Unitário R$ 2.490,00
Custo dos módulos e 

inversores

Quantidade 2,00 Custo de equipamentos 

auxiliares e estrutura

Quantidade 22,00 Componentes comprados 

separadamente
R$ 106.602,90

Preço Total R$ 1.207,80

Jogo de conexão para perfis Thesan 
Universal Medium

Gerador Energia Solar 20,67 kWp - 78 painéis - 
até 2905 kWh/mês

Custo Unitário R$ 54,90 Solução Fotovoltaica R$ 114.227,40

Quantidade 26,00 Quantidade 8,00

Preço Total R$ 25.061,40 Preço Total R$ 206,40

Kit de montagem Thesan para telha 
cerâmica (com ganchos) - 3 painéis 

fotovoltaicos
Conector MC4 (par)

Custo Unitário R$ 963,90 Custo Unitário R$ 25,80

Quantidade 1,00 Quantidade 150,00

Preço Total R$ 24.990,00 Preço Total R$ 748,50

Inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W)
Cabo solar Prysmian Afumex 6mm² Vermelho 

1kV

Custo Unitário R$ 24.990,00 Custo Unitário R$ 4,99

Quantidade 78,00 Quantity 150,00

Preço Total R$ 48.660,30 Total Price R$ 748,50

Painel Solar Fotovoltaico 265Wp - 
Canadian CSI CS6P-265P - BR

Cabo solar Prysmian Afumex 6mm² Preto 1kV

Custo Unitário R$ 623,85 Unitary Cost R$ 4,99
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b) Preço dos Módulos Neo-Solar (2º Comparativo – Pós Consulta)  

 

 

 

 

 

 

 

R$ 20.803,00 20%

R$ 58.920,24 69%

R$ 5.346,72 6%

R$ 21.023,24 25%Preço Total R$ 4.980,00

Quadro Elétrico Fotovoltaico (Stringbox), 
2X1 string IP65 25A 1000V Diferença

Custo Unitário R$ 2.490,00
Custo dos módulos e 

inversores

Quantidade 2,00 Custo Ep. Elétr.

Custo Estruturas

Quantidade 22,00 Componentes comprados 

separadamente
R$ 106.602,90

Preço Total R$ 1.207,80

Jogo de conexão para perfis Thesan 
Universal Medium

Gerador Energia Solar 20,67 kWp - 78 painéis - 
até 2905 kWh/mês

Custo Unitário R$ 54,90 Solução Fotovoltaica R$ 85.799,90

Quantidade 26,00 Quantidade 8,00

Preço Total R$ 25.061,40 Preço Total R$ 206,40

Kit de montagem Thesan para telha 
cerâmica (com ganchos) - 3 painéis 

fotovoltaicos
Conector MC4 (par)

Custo Unitário R$ 963,90 Custo Unitário R$ 25,80

Quantidade 1,00 Quantidade 150,00

Preço Total R$ 24.990,00 Preço Total R$ 748,50

Inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W)
Cabo solar Prysmian Afumex 6mm² Vermelho 

1kV

Custo Unitário R$ 24.990,00 Custo Unitário R$ 4,99

Quantidade 78,00 Quantity 150,00

Preço Total R$ 48.660,30 Total Price R$ 748,50

Painel Solar Fotovoltaico 265Wp - 
Canadian CSI CS6P-265P - BR

Cabo solar Prysmian Afumex 6mm² Preto 1kV

Custo Unitário R$ 623,85 Unitary Cost R$ 4,99
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 7.495,00 20%

R$ 18.440,00 63%

R$ 10.777,00 37%Preço Total $7.072,00

IronRidge XR100 Option D racks per 65" X 
39" Module inc. Grounding Diferença

Custo Unitário $88,40
Custo dos módulos e 

inversores

Quantidade 80,00 Custo de equipamentos 

auxiliares e estrutura

Quantidade 40,00 Componentes comprados 

separadamente
R$ 36.712,00

Preço Total $200,00

IronRidge 1/4 X 3/4 T-Bolt Microinverter 
Bonding Hardware Kit

Gerador Energia Solar 20,67 kWp - 78 painéis - 
até 2905 kWh/mês

Custo Unitário $5,00 Solução Fotovoltaica R$ 29.217,00

Quantidade 160,00 Quantidade 4,00

Preço Total $80,00 Preço Total $600,00

 Heyco Products Inc. HEYClip Sunrunner 
Cable Clip - S-6405 - Single

Four Star Solar Dual MC4 10 AWG - 100' Cable 
Extension

Custo Unitário $0,50 Custo Unitário $150,00

Quantidade 2,00 Quantidade 1,00

Preço Total $3.450,00 Preço Total R$ 30,00

Inversor Solar Edge SE10000A   (10.000W)
PV Labels 2017 NEC Solar Labels 55 Piece 

Pack 05-517

Custo Unitário $1.725,00 Custo Unitário R$ 30,00

Quantidade 80,00 Quantity 80,00

Preço Total $19.600,00 Total Price $5.680,00

Painel Solar Fotovoltaico 270Wp - 
Canadian CSI CS6K-270P Black Poly

SolarEdge P320 Power Optimizer

Custo Unitário $245,00 Unitary Cost $71,00




