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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do potencial de instalação de 

plantas fotovoltaicas (FV) flutuantes em água na superfície de reservatórios no estado do 

Ceará (CE). Inicialmente, busca-se estabelecer critérios qualitativos para a avaliação e seleção 

dos açudes mais propícios à recepção dessa tecnologia, com o intuito de estabelecer um 

cenário de geração elétrica. Vale salientar que para a escolha dos corpos d’água com 

condições mais adequadas, utilizou-se um método de análise multicritério e hierarquização 

analítica, ponderando parâmetros de acessibilidade à rede, embasados em um arquivo .kml 

(Google Earth) georreferenciado proveniente da ENEL, contendo dados da infraestrutura 

elétrica em funcionamento do CE e de área disponível para instalação FV flutuante com dados 

provenientes da curva cota-área-volume de cada reservatório. Ademais, tendo em vista os dez 

açudes mais favoráveis de acordo com os critérios estudados (Castanhão, Araras, Orós, 

Pacajús, Banabuiú, Pacoti, Caxitoré, Gangorra, Pentecoste, Gavião), projetou-se cenários de 

geração FV flutuante para cada barragem com o auxílio do software PVsyst. Diante disso, essa 

ferramenta permitiu o estudo detalhado de produção energética e de perdas denominadas 

gerais e perdas do circuito AC (devido à distância entre a geração e a infraestrutura elétrica 

em funcionamento mais próxima), fornecendo variáveis importantes para a efetuação dos 

cálculos de parâmetros que possam qualificar o desempenho da planta em questão. Em última 

análise, calcularam-se os índices de mérito para cada projeto e foram constatados resultados, 

em condições flutuantes, de produtividade anual acima de 1580 KWh/KWp/ano (média anual 

para a região Nordeste), para 7 reservatórios. Além disso, em 8 açudes exibiram fatores de 

capacidade entre 18% e 20% e quociente de desempenho acima de 75% (sistema considerado 

ótimo) nos mesmos 8 reservatórios. Além disso, as plantas propostas, no cenário de geração 

pré-definido, apresentaram um potencial de gerar 1117 GWh e atender 10% da demanda do 

estado em 2017, cujo valor foi de 11424 GWh.  

 
Palavras-chave: Flutuante. Potencial FV. Açudes. Infraestrutura elétrica. Índices de mérito. 
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ABSTRACT 
 
The present work has the objective of analyzing the potential of floating photovoltaic (PV) 

plants in water on the surface of reservoirs in the state of Ceará (CE). Initially, it is sought to 

establish qualitative criteria for the evaluation and selection of the most favorable dams to 

receive this technology, in order to establish a scenario of electric generation. It is worth 

mentioning that for the selection of water bodies with more favorable conditions, a method of 

multicriteria analysis and analytical hierarchy was used, pondering network accessibility 

parameters, based on a georeferenced .kml (Google Earth) file from ENEL, containing data of 

the electrical infrastructure in operation of the CE and the area available for floating PV 

installation with data from the quota-area-volume curve of each reservoir. In addition, 

considering the ten most favorable dams according to the criteria studied (Castanhão, Araras, 

Orós, Pacajús, Banabuiú, Pacoti, Caxitoré, Gangorra, Pentecoste, Gavião), scenarios of 

floating PV generation were designed for each reservoir with the support of PVsyst software. 

Therefore, this tool allowed a detailed study of energy production, considering the general 

losses and losses of the AC circuit (due to the distance between the generation and the nearest 

electrical infrastructure), providing important variables for the calculation of parameters that 

performance of the proposed plants. In the final analysis, the merit indices for each project 

were calculated and results were obtained, in PV floating conditions, 7 reservoirs presented a 

annual productivity above 1580 kWh / kWp / year (annual average for the Northeast region). 

In addition, in 8 reservoirs presented capacity factor between 18% and 20% and in the same 

dams the potential ratio was above 75% (system considered optimal). In addition, the 

proposed plants, in the pre-defined generation scenario, had the potential to generate 1117 

GWh and meet 10% of the state's demand in 2017, which was 11424 GWh. 

 
Keywords: Floating. PV Potential. Reservoirs. Electrical infrastructure. Indices of merit. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Esse capítulo tem como motivação a apresentação dos objetivos gerais do trabalho, 

expondo sua justificativa, bem como elucidar a estrutura dos capítulos presentes no trabalho. 
Em seguida serão discutidas características da tecnologia estudada, do ambiente em que se 
pautará a pesquisa, além de explanar conceitos teóricos úteis no presente trabalho. 

 

1.1  Introdução 
 

A demanda por energias provenientes de fontes alternativas a fim de integrar cada vez 
mais a matriz energética de um país, mostra-se como uma questão bem recorrente nos últimos 
anos. Vale frisar que essa motivação encontra-se atrelada à busca por uma diversificação de 
fontes energéticas, com o intuito de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, assim 
como na minimização dos impactos ambientais ocasionados por outras fontes poluentes. 

Nesse contexto, a inserção da geração fotovoltaica (FV) conectada à rede na matriz 
elétrica brasileira encontra-se em bastante expansão. Isso se deve, principalmente, à 
Resolução 482 da ANEEL, em abril de 2012, a qual regulamentou o acesso de minigeração e 
microgeração distribuída ao sistema de energia elétrica, por meio do método de compensação 
de energia elétrica, bem como a Resolução 687, a qual aprimorou e complementou os critérios 
estabelecidos na Resolução 482. Por conta disso, esses documentos representaram um marco 
para o desenvolvimento e difusão de plantas FV no território brasileiro, como ilustra a Figura 
1, e desde então inúmeras pesquisas relacionadas com Sistemas Fotovoltaicos Conectados à 
Rede (SFCR) foram estimuladas. Porém, sabe-se que segundo Santos et. al (2018, p.2), a não 
dissipação do calor gerado no processo de conversão, implica na elevação da temperatura de 
operação do módulo e provoca uma redução no rendimento deste. Em virtude disso, vários 
mecanismos de resfriamento de painéis FV são estudados, a fim de minimizar o efeito 
negativo das altas temperaturas de operação, e assim, elevar a eficiência do módulo FV e a 
eletricidade gerada do sistema. 

De fato, o sistema de produção elétrica FV flutuante, se expressa como uma tendência 
eficaz na geração elétrica por ter apresentado resultados bastante significativos nos países que 
adotaram esse mecanismo em suas respectivas instalações, como se explica em Sujay, Wagh e 
Shind (2017). Ademais, em alguns locais, revela-se como uma solução imediata para a 
limitação de área disponível para implementação de sistemas FV, ressaltado em Sahu, Yadav e 
Sudhakar (2016, p.819). 

Desse modo, tendo em vista essas informações o presente trabalho apresenta objetivos e 
justificativas explanados nas seções subsequentes, bem como a estrutura do trabalho em 
questão. 

 



2 
 

Figura 1 - Evolução da potência instalada de microgeração solar FV até maio de 2017 

 
Fonte: ANEEL (2017)  

 

1.1.1 Objetivos 
 
O objetivo principal diz respeito ao estudo do potencial de plantas FV flutuantes em 

reservatórios no CE, levando em consideração a avaliação de critérios pré-definidos 
relacionados com a própria planta, bem como associados à acessibilidade à infraestrutura 
elétrica em funcionamento. 

Quanto aos objetivos específicos, pode-se enumerá-los: 
 Selecionar os açudes com melhores condições de implementação da tecnologia com 

base em critérios escolhidos.  
 Projetar de um cenário de geração FV para as respectivas plantas e posterior 

adequação à condição flutuante.  
 Avaliar as perdas de transmissão devido às distâncias entre a geração e o ponto de 

conexão à rede mais próximo. 
 Estabelecer a qualificação dos sistemas FV flutuantes vigentes, estabelecendo uma 

comparação com sistemas em terra (condições padrão), embasados nos cálculos de 
índices de mérito.  

 Analisar o potencial de geração de eletricidade, em um ano, dos açudes selecionados, 
tendo em vista o cenário projetado. 

1.1.2 Justificativa 
 
Tendo em vista que o CE possui elevados níveis de irradiância anuais tem-se como 

motivação a análise de geração FV nesse local propício e os benefícios que a tecnologia FV 
flutuante poderia trazer na redução dos efeitos negativos das altas temperaturas registradas no 
estado sobre a energia gerada dos módulos. Além disso, com base na diversidade de açudes e 
na presença de uma infraestrutura elétrica densa proveniente da concessionária local, busca-se 
avaliar a influência das distâncias entre a superfície do açude e o ponto de conexão à rede na 
produção de eletricidade anual. Em resumo, tem-se como justificativa para a pesquisa em 
questão, a análise das vantagens que o sistema de arrefecimento poderia trazer para plantas 
propostas em reservatórios do CE, visando não somente à ampliação de eficiência, mas 
também a conexão à rede elétrica favorável e a possibilidade de redução da evaporação anual 
nas barragens do CE. 
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1.1.3 Estrutura do texto 
 
O presente trabalho é dividido basicamente em sete capítulos, dispostos de acordo com 

os objetivos do trabalho, da seguinte forma: 
No Capítulo 1 é descrito uma visão geral da tecnologia FV flutuante, explanando 

vantagens e desvantagens, além de expor as características gerais do local de estudo, 
mostrando aspectos relevantes úteis para a pesquisa vigente. Por fim, introduz-se uma 
fundamentação teórica com assuntos relacionados com a tecnologia e que serão utilizados na 
metodologia. 

No Capítulo 2 tem-se a explicação do Estado da Arte da tecnologia FV flutuante, 
ressaltando aspectos construtivos, experiências internacionais e nacionais do uso desse 
mecanismo. Ademais, analisa-se a tendência mundial de potência instalada ao longo dos anos, 
bem como a participação de cada país nas instalações FV desse tipo, no âmbito mundial. 

No Capítulo 3 é descrita a metodologia do trabalho vigente, detalhando o método 
utilizado para análise de critérios, a fim de avaliar o potencial flutuante de cada açude, perante 
a infraestrutura elétrica local, além de explanar os processos de simulação necessários com a 
finalidade de realizar um estudo de caso para os dez açudes mais propícios à instalação FV 
flutuante, provenientes do método anterior. 

No Capítulo 4 são discutidos os resultados do método de análise de critérios, assim 
como se avaliará as repercussões derivadas das simulações no software utilizado. 

Para finalizar nos capítulos restantes são explanadas, respectivamente, as conclusões do 
trabalho em questão, as sugestões para trabalhos futuros, as referências bibliográficas 
utilizadas para a construção da vigente pesquisa e por fim os anexos úteis na construção da 
metodologia e análise dos resultados finais.  
 

1.2  Cenário geral da tecnologia FV flutuante 
 

Essa seção tem como intuito explanar de forma geral, a tecnologia de estudo, bem 
como o ambiente de pesquisa, introduzindo características gerais em ambos os casos e 
mostrando aspectos relevantes que poderão ser informações importantes para basear-se na 
construção das seções subsequentes.   

 

1.2.1 Principais elementos dos sistemas FV flutuantes 
 
Os projetos FV, sejam em terra, sejam flutuantes, assumem duas características 

determinantes na definição e implementação dos componentes elétricos e parâmetros de 
projetos: a conexão da geração FV com a rede elétrica ou a independência da geração FV com 
esta. Desse modo, definindo-se o caso de estudo do presente trabalho, segundo Pinho e 
Galdino (2014, p.223) os Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Rede (SFCR) possuem a 
entrada de tensão c.c. proveniente do painel FV e o inversor desse arranjo encontra-se 
eletricamente conectado à rede da distribuidora local. Em termos normativos, os SFCR foram 
incluídos na regulamentação da ANEEL, por meio da Resolução Normativa 482 de abril de 
2012, e da Resolução 687 cujas características já foram mencionadas anteriormente. 

É válido salientar que para sistema FV flutuantes essas premissas mantêm-se, uma vez 
que essa estratégia não se mostra como uma nova forma de gerar energia por meio da 
radiação solar, mas sim, como um mecanismo arrefecimento dos módulos FV, melhorando a 
eficiência em até 18% nestes, conforme constatado no trabalho de Sacramento (2015, p.91). 
Outrossim, deve-se entender que há adequações de alguns componentes do sistema vigente, a 
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fim de executar uma correta e segura instalação na superfície aquática. Diante disso, Sahu, 
Yadav e Sudhakar (2016, p.818) ilustram, na Figura 2, um sistema FV flutuante e seus 
principais elementos, a fim de obter ciência da importância destes em um SFCR e poder 
aprofundar suas peculiaridades. 

 
Figura 2 - Sistemático de um sistema FV flutuante conectado à rede elétrica 

 
Fonte: Adaptado de Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.818)  

1.2.2  Vantagens e desafios da tecnologia FV flutuante 
 
Com efeito, a execução bem sucedida, em muitos países, desse mecanismo de 

tentativa de ampliação da eficiência dos módulos FV, estimulou a difusão dessa tecnologia e o 
aprimoramento desta. Entretanto, é válido salientar que a tecnologia flutuante trouxe à tona 
determinados problemas que questionam sua viabilidade e execução. Por conta disso, as 
seções subsequentes apresentarão alguns posicionamentos a respeito das vantagens e 
desvantagens da utilização dos módulos flutuantes. 

 

1.2.2.1 Vantagens 
 

É inegável que a implementação de inúmeros projetos FV flutuantes ao redor no 
mundo, além do território nacional, tem gerado resultados satisfatórios comprovados. Por 
conta disso, vários estudos foram e estão sendo realizados na análise das vantagens de se 
implantar essa nova tecnologia e eventualmente, potencializar o desenvolvimento das 
instalações FV flutuantes em lugares subutilizados e que possuem um grande potencial de 
geração. Diante disso, quanto às vantagens, pode-se explanar: 

 Aumento de eficiência: a diminuição da temperatura dos painéis age diretamente nas 
variáveis elétricas que ampliam a potência do sistema FV. Para Sahu, Yadav e 
Sudhakar (2016, p.824), constata-se ganhos de aproximadamente 11% no rendimento 
do sistema em relação aos sistemas FV terrestres. 

 Redução da evaporação da água: o arranjo FV age como uma espécie de obstáculo 
para o contato entre os fluídos ar e água, dificultando assim a evaporação. Em termos 
quantitativos, há uma redução de até 50% da evaporação da água para construções 
feita pelo homem e de até 33% para reservatórios, açudes e lagos como se afirma em 
Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.824). 



5 
 

 Otimização das terras: o território destinado à produção FV terrestre pode ser utilizado 
para outras atividades, como: agricultura, pecuária, turismo e construção civil, de 
acordo com Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.824) e Sacramento et. al (2015, p.1019) 

 Flexibilidade de limpeza dos módulos: a água para limpeza dos módulos, a fim de 
reduzir a sujidade já se encontra no local dos módulos, como afirma Novak e Borba 
(2018, p.3 apud Trapani e Millar, 2013). 

1.2.2.2  Desvantagens e desafios 
 

Por outro lado, é válido ressaltar que a tecnologia FV flutuante também ocasiona 
dúvidas em relação a sua unanimidade de implementação, uma vez que o desenvolvimento 
desse tipo de arranjo FV esbarra em alguns problemas de aspectos construtivos, econômicos e 
características ambientais locais. Isso provoca questionamentos acerca do uso dos painéis FV 
flutuantes e demandam estudos cada vez mais específico, para superar esses desafios e 
otimizar essa tecnologia em um determinado ambiente. Diante disso, sobre esses empecilhos e 
desafios, pode-se explanar: 

 
 Custo: é inegável que as instalações FV flutuantes agregam materiais e equipamentos 

bem mais refinados e específicos, em relação aos sistemas terrestres, elevando o custo 
de implantação e manutenção desses elementos em aproximadamente 20%, como é 
explanado em Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.824). 

 Local de instalação: A instalação dos painéis deve ser feita em um local com 
características de velocidade do vento e da água adequadas e praticamente constantes 
todo o ano, ou seja, no âmbito dos corpos d’água, é inviável por em funcionamento 
arranjos FV flutuantes em mares e oceanos, haja vista a turbulência das ondas e a 
ação das marés provocariam deslocamentos aleatórios e constantes dos módulos FV, 
podendo alterar sua inclinação perante a superfície da estrutura e sua orientação 
azimutal, agindo diretamente na produção energética dos painéis, como se afirma em 
Novak e Borba (2018, p.3). 

 Vida útil: devido à proximidade com a água, muitos elementos do sistema, como 
cabos e principalmente os módulos FV sofrem ação da umidade, a qual influencia a 
qualidade e durabilidade destes e a vibração provocada pela água pode gerar 
microfissuras que possam vir a danificar os módulos, afetando, dessa maneira, as 
características citadas, analisando segundo Novak e Borba (2018, p.3). 

 Influências locais: para Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.819) a instalação de painéis 
FV flutuantes, muitas vezes, compromete a realização de outras atividades nos 
reservatórios utilizados, como turismo, navegação, pesca e outras atividades 
econômicas, demandando uma área exclusiva para o arranjo FV que inviabiliza a 
conciliação com essas outras atividades. Além do mais, a influência biológica da 
fauna e flora locais também é sentida, já que os painéis podem reduzir a penetração 
de luz solar na superfície dos reservatórios, afetando a população de organismos 
aquáticos. 

 Desafios: diante disso, tem-se como principal desafio de acordo com Novak e Borba 
(2018, p.3), a construção de uma estrutura flutuante efetivamente resistente e que 
garanta boas condições de flutuação e estabilidade em condições adversas, como 
ventos, chuvas e acúmulo de organismos, eliminando-se maiores riscos de acidentes e 
não danificando os componentes do arranjo FV flutuantes. Deste modo, em Novak e 
Borba (2018, p.3) é exemplificado um caso de acidente de uma usina flutuante em 
Kawajima-Mashi, no Japão, conforme mostrado na Figura 3, no qual teve uma 
pequena parcela dos componentes construtivos e elétricos do arranjo comprometida, 
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evidenciando um dano suficiente para perturbar o sistema e ocasionar um prejuízo na 
geração FV flutuante. 

Figura 3 - Acidente na usina FV flutuante Kawashima-Mashi 

 
Fonte: Novak e Borba (2018, p.3) 

 

1.3  Aspectos gerais do local de estudo 
 

Essa seção será destinada à caracterização do Ceará, mostrando aspectos relevantes 
para a motivação do estudo e apresentando aspectos importantes que serão utilizados no 
desenvolvimento da metodologia do trabalho vigente.  

 

1.3.1 Características gerais 
 

Geograficamente, o estado do Ceará, mais especificamente a região do semiárido 
possui de acordo com Ribeiro e Silva (2010, p.7) temperaturas médias anuais entre 26°C e 
28°C, umidade relativa do ar de 65%, precipitação pluviométrica abaixo de 800 mm por ano e 
uma insolação superior de 3000 horas/ano. Ademais, outro valor considerável que se mantem 
elevado, em relação ao padrão nacional durante o ano inteiro, é a radiação solar. Diante disso, 
esses aspectos juntamente à imagem reafirmam o potencial do estado analisado perante a 
disponibilidade do recurso solar, demonstrando, assim, ser um local propício para o 
desenvolvimento de sistemas FV, sejam terrestres, sejam flutuantes. Na Figura 4 são 
mostradas, para o ano de 2008, as médias mensais de irradiância solar no CE, evidenciando 
valores entre 200 W/m2 e 300 W/m2 ao longo dos 12 meses apresentados. 
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Figura 4 - Média mensal de irradiância solar para o ano de 2008 no CE 

 
Fonte: FUNCEME (2010, p.93) 

 

1.3.2 Matriz energética 
 

Energeticamente, a matriz elétrica do Ceará é composta majoritariamente por usinas 
termelétricas e eólicas. De acordo com EPE (2017, p.158) a capacidade instalada para centrais 
geradoras que utilizam fontes hídricas é de 5 MW. Igualmente, em SEINFRA (2018), têm-se 
os dados referentes à potência instalada atual das outras fontes que compõem a matriz elétrica 
do estado do Ceará, indicando uma capacidade instalada de 2152 MW para termelétricas, 
1956 para eólicas e 20,5 MW para FV. Em virtude disso, tem-se um gráfico adaptado dos 
dados pesquisados que representam a porcentagem de cada fonte na matriz energética do 
estado com base nos valores citados anteriormente. 
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Figura 5 - Matriz elétrica do CE 

 
Fonte: Adaptado de EPE (2017, p.158)/SEINFRA (2018) 

 
Diante da Figura 5, a qual indica a participação de cada fonte na matriz elétrica do CE, 

infere-se que a geração FV, em termos quantitativos, ainda encontra-se muito distante da 
geração térmica e eólica, mesmo o CE possuindo um recurso solar abundante, como mostrado 
na Figura 4. 

 

1.3.3 Açudes 
 

O estado do CE é composto por 155 reservatórios espalhados pelo território de acordo 
com COGERH (2018), possuindo uma capacidade de 18,62 bilhões de metros cúbicos. 
Entretanto, é válido salientar que o local vigente passa por secas constantes e prolongadas, 
fazendo com que o volume dos açudes seja afetado primordialmente pelos efeitos desse 
fenômeno geológico. De acordo com COGERH (2018), no ano de 2018, o volume desses 
corpos d’água totaliza 13,93% da capacidade total, sendo em termos absolutos, 2,93 bilhões 
de metros cúbicos de água para o ano de 2018. Vale ressaltar que o valor referente ao recurso 
possui disponibilidade variada, em cada região do território, dependendo do açude analisado, 
como é mostrado na Figura 6, referente à data 17/09/18.  

 
Figura 6 - Situação atual dos açudes do CE em 17/09/2018 

 
Fonte: COGERH (2018) 
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Além disso, segundo Medeiros et al. (2011, p.48), quanto às atividades desenvolvidas 

nesses açudes, bem como os recorrentes usos das águas destes, podem-se citar demandas 
como abastecimento rural e urbano, lazer, irrigação, pesca, navegação fluvial, assimilação de 
esgotos, uso industrial e geração de energia elétrica.  

 

1.3.4 Rede elétrica local 
 

A rede elétrica do estado do Ceará é composta por diversos empreendimentos de 
responsabilidade da distribuidora local do estado, a Enel. Fisicamente, o perímetro do estado é 
composto por subestações da concessionária local e do complexo CHESF (Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco), interligadas por linhas de transmissão nos níveis de tensão de 
69 kV, 230 kV e 500 kV a fim de promover a integração eletro-energética do sistema 
interligado nacional e atender às demandas provenientes dos centros de carga no local em 
questão. A Figura 7 apresenta o mapa elétrico do Ceará, exibindo as linhas de transmissão 
vigentes em 2011 de acordo com Cunha (2011, p.12). 

 
Figura 7 - Mapa elétrico do CE 

 
Fonte: Cunha (2011, p.12) 

 

1.4  Fundamentação Teórica  
 

Essa parte do trabalho visa trabalhar aspectos informacionais e equações importantes 
para analisar o comportamento dos projetos FV perante influências ambientais externas e 
variáveis que possam avaliar sua viabilidade de implementação e conexão com a rede, 
buscando relacionar com a tecnologia FV flutuante. 
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1.4.1 Influências na geração FV flutuante 
 

Para a análise da influência externa de alguns fatores nas características elétricas do 
módulo FV, é preciso introduzir o conceito de curva I-V. Conceitualmente, para Pinho e 
Galdino (2014, p.116) trata-se da curva característica da célula FV, derivada da equação de 
Shockley do diodo ideal na qual a corrente gerada encontra-se em função da tensão gerada. 
Além disso, para Correa (2015, p.33) a incidência de radiação provoca o incremento de uma 
fotocorrente na curva que a desloca e adquire a forma usualmente conhecida. Diante disso, 
essa curva permite a obtenção de variáveis fundamentais no estudo da conversão FV, como 
tensão de circuito aberto, corrente de curto circuito e ponto de máxima potência, fazendo com 
que temperatura e irradiância afetem diretamente essas variáveis citadas e modifiquem o 
comportamento da curva I-V de uma determinada célula FV, e consequentemente o 
rendimento da geração FV. Os parâmetros citados, juntamente à disposição destes na curva I-
V são mostrados na Figura 8.  

 
Figura 8 - Curva I-V e Curva P-V de uma célula FV 

 
Fonte: Correa (2015, p.35) 

 

1.4.1.1 Influência da Temperatura 
 

O rendimento de um módulo FV é afetado diretamente pela temperatura de operação 
célula FV a qual está acondicionado. De fato, pela Figura 9, nota-se uma influência dos 
diferentes valores de temperatura na tensão gerada na célula, uma vez que a elevação da 
temperatura de operação provoca uma redução na tensão gerada, diminuindo também o ponto 
de máxima potência do módulo. Diante disso, chega-se a conclusão que a elevação da 
temperatura provoca um efeito inverso no rendimento do módulo FV. Assim, na Figura 9, 
proveniente do software PVsyst, têm-se a curva I-V retratando o comportamento do módulo 
perante a influência de diferentes temperaturas, tendo em vista um valor de irradiância fixo, 
na qual, quantitativamente, percebe-se que um aumento de 15°C na temperatura, ocorre 
reduções no ponto de máxima potência de 6% a 8%. 
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Figura 9 - Influência da temperatura na curva I-V para uma irradiância padrão 

 
Fonte: PVsyst 

 

1.4.1.2 Influência da Irradiância 
 

Entretanto, um fator que afeta positivamente a produção FV é a irradiância do local. 
Nesse contexto, em termos proporcionais e considerando uma temperatura de operação do 
módulo fixa, tem-se que uma duplicação no valor de irradiância incidente, ocorre 
praticamente, uma elevação no valor do ponto de máxima potência na mesma proporção. Isso 
se confirma na Figura 10, retirada do software PVsyst, a qual representa uma curva teórica de 
um módulo monocristalino de 250 Wp, para diferentes valores de irradiância. 

 
Figura 10 - Influência da irradiância na curva I-V para uma temperatura padrão 

 
Fonte: PVsyst 
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Dessa maneira, o uso de painéis FV flutuantes em açudes no semiárido cearense, de 
início, possui uma motivação bastante promissora, já que se mostra como um ambiente de 
elevados valores de irradiância solar favoráveis praticamente o ano inteiro, como ilustrado na 
Figura 4. 
 

1.4.2  Índices de mérito para um sistema FV flutuante conectado à rede 
 
Em um SFCR, a definição de potência instalada do arranjo FV é fundamental para 

analisar a desempenho do sistema vigente. É bom lembrar que, a potência instalada de um 
sistema FV nem sempre será a potência entregue à rede, uma vez que, o módulo FV não opera 
nas condições padrão de teste durante todo o período definido. Logo, alguns conceitos 
matemáticos devem ser levados em consideração para quantificar e qualificar a operação da 
geração FV ao longo de um período pré-determinado. Desse modo, quanto a esses fatores, 
pode-se explanar nas seções seguintes. 

 

1.4.2.1  Produtividade (Yield) 
 

De acordo com Araújo, Rank e Bueno (2016, p.54) este conceito leva em consideração 
a relação entre a energia gerada em um determinado período e a potência instalada do sistema 
em questão, dado pela fórmula de Araújo, Rank e Bueno (2016, p.54, apud Urbanetz et al. 
2014)  
 Y =  ∫ ( ) =                                                                                                                  [1] 

 
Onde,  
YF é a produtividade final do sistema. 
ET é a energia total gerada. 
PN é a potência nominal do sistema em kWp. 

 

1.4.2.2  Quociente de desempenho (Performance Ratio)  
 

Trata-se de um valor percentual que expressa a performance global de um sistema FV, 
agregando os valores de produtividades e irradiância incidente no arranjo FV. Ademais, essa 
taxa para Araújo, Rank e Bueno (2016, p.55, apud Urbanetz et al. 2014) é definida como: 
 P = ( )                                                                                                                                   [2] 

 
Onde,  
PR representa o quociente de desempenho de um sistema FV em (%).  
H é a irradiação no plano em (kWh/m2)  
Gref é a irradiância de referência em condições normais cujo valor é 1 kW/m2. 
 
De acordo com Almeida (2012, p.106), esse parâmetro é útil para determinar se um 

sistema FV está funcionando conforme o esperado e para identificar problemas relacionados 
às perdas existentes em uma planta FV. Ademais, em Almeida (2012, p.106, apud Marion e 
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Adelstein et al., 2005, Jahn e Nasse, 2003) valores típicos para bons sistemas FV encontram-
se entre 0,6 e 0,8, enquanto que para plantas ótimas o quociente de desempenho apresenta 
valores acima de 0,75, segundo Almeida (2012, p.106). 

1.4.2.3 Fator de capacidade  
 

Outro parâmetro importante na qualificação de um sistema FV é o fator de capacidade, 
o qual pode ser definido como o valor de capacidade real de um arranjo FV em relação à 
produção deste mesmo caso operasse com potência nominal, como se explica em Araújo, 
Rank e Bueno (2016, p.55). No Brasil, segundo Araújo, Rank e Bueno (2016, p.55, apud 
Benedito 2009), esse fator encontra-se entre 13% e 18%, variando com a tecnologia utilizada 
e a disponibilidade da irradiação solar e podendo assumir valores maiores. Isso foi observado 
no trabalho de Araújo, Rank e Bueno (2016, p.78) que em Curitiba mensuraram um valor de 
18,1% e no de Carvalho et. al (2018, p.173) que em Fortaleza, mediu-se um valor de 20%. 
Por fim, Araújo, Rank e Bueno (2016, p.55, apud Urbanetz et al. 2014) define 
matematicamente, o fator de capacidade como: 
 𝐹𝐶 =  ∫ ( )  ∗ =  ∗ ∗                                                                                                         [3] 
 

Onde,  
FC é o fator de capacidade do sistema FV em (%). 
n é o número de dias de funcionamento do sistema em um ano. 
T é o período de tempo de operação do sistema FV 
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2. ESTADO DA ARTE 
 
O presente capítulo tem a motivação de apresentar a tecnologia FV flutuante, 

juntamente com o crescimento de novas técnicas de instalação, além de fazer uma revisão 
geral das plantas FV flutuantes espalhadas pelo mundo, explanando as semelhanças, 
diferenças e inovações tecnológicas presentes nos respectivos projetos das empresas 
responsáveis pelo empreendimento. 
 

2.1 Tecnologia FV flutuante 
 

Primeiramente, torna-se necessário apresentar os componentes da tecnologia de 
estudo, a fim de analisar as diferenças em relação aos sistemas terrestres, bem como explanar 
eventuais vantagens e desvantagens nos aspectos construtivos. 

 

2.1.1. Módulos FV 
 
Para o sistema FV flutuante não há diferenças efetivas na tecnologia utilizada dos 

módulos FV, em comparação com os sistemas em terra. Inicialmente, nas instalações 
flutuantes, era recorrente o uso de painéis de silício monocristalinos. Contudo atualmente, há 
também o desenvolvimento de plantas contendo painéis policristalinos, como se afirma 
Strangueto (2016, p.41) e até protótipos de módulos maleáveis a base de filme fino, conforme 
mostrado na Figura 11. As principais características dos tipos de módulos comumente usados 
são mostradas na Tabela 1, embasados nas informações de Pinho e Galdino (2014) e Portal 
Solar (2018). 

 
Tabela 1 - Principais características dos módulos FV 

 
Fonte: o próprio autor 

 
Figura 11 – Tecnologia flutuante a base de filme fino FV 

 
Fonte: Strangueto (2016, p.48) 

Tipo Característica Eficiência Densidade de 
Potência (W/m2)

Monocristalino Estrutura cristalina homogênea ao longo do material 15% - 22% 150

Policristalino Estrutura cristalina composta por cristais colados uns 
aos outros, possuindo tamanhos variados

14% - 20% 135

Filme Fino Várias camadas finas de material sobre o substrato 7% - 13% 85-110
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É válido salientar que de acordo com Pinho e Galdino (2014, p.125) a escolha de um 
módulo FV deve-se basear em fatores como custo, durabilidade e reputação do fabricante e 
não se pautar somente em eficiência do equipamento. Desse modo, na seleção dos módulos 
devem-se analisar as condições de operação e adequações aos requisitos técnicos e 
financeiros.  

 

2.1.2. Sistema de estruturas flutuantes 
 
A estrutura de flutuação mostra-se como um componente bastante importante, uma vez 

que fará a interface entre o módulo e a superfície da água, fornecendo estabilidade aos painéis 
e permitindo a inclinação necessária para o melhor aproveitamento energético. Quanto aos 
tipos de estruturas, tem-se uma variedade de formas, dependendo do local e da empresa 
atuante. Quanto à estrutura do pavimento flutuador, em geral são feitos por polietileno de 
média densidade por modelagem rotacional segundo Strangueto (2016, p.43). Além disso, na 
pesquisa experimental de Lee, Joo e Yoon (2014, p.14) aprofundou-se a análise de um 
material composto de plástico polimérico reforçado por fibras (PFRP – Pultruded Fiber 
Reinforced Polymer). 

Outrossim, uma tecnologia que vem sendo desenvolvida largamente, tanto nos 
sistemas de flutuação, como nos sistemas de ancoragem é a Hydrelio Technology da empresa 
Ciel et Terre. De acordo com Ciel et Terre (2017), a tecnologia Hydrelio utiliza o polímero de 
alta densidade (HDPE – High Density Polyethylene) para as estruturas principal, responsável 
pela sustentação do painel e secundária, responsável pela flutuação e interligação com o 
restante da estrutura, além de placas modeladas anexadas a trilhos que permitem a fixação das 
células FV. 

Na Figura 12 é apresentado a estrutura flutuante da empresa Ciel et Terre, denominada 
de Hydrelio. 

Figura 12 - Estrutura flutuante da tecnologia Hydrelio 

 
Fonte: Ciel et Terre (2017) 
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2.1.3. Sistema de ancoragem 
 
As plantas FV flutuantes sofrem ações de agentes externos bem mais consideráveis do 

que projetos em terra firme. De fato, ondas, marés e ventos são fatores que dificultam a 
estabilidade do sistema vigente conforme Strangueto (2016, p.47). Por conta disso, necessita-
se de um sistema de ancoragem eficiente que não permita perturbações bruscas no sistema 
que poderiam comprometer a produção energética. Em virtude disso, os sistemas de 
ancoragem aparentam ser mais complexos, haja vista incluem desde o transporte dos módulos 
até a ancoragem propriamente dita como se explica em Ciel et Terre (2017).  

Quanto aos principais tipos de design das estruturas de ancoragem pode-se citar o 
sistema dock/pontoons da Seaflex, como é explanado em Jetties (2015), é composto por: 

 Âncoras de concreto embutido; 
 Cordas de poliéster que garantem estabilidade horizontal na superfície do reservatório; 
 Base de interligação entre a corda e a âncora composta por alças de desvio e quatro 

cabos elásticos de borracha, garantindo firmeza e equilíbrio estático;  

No caso da tecnologia Hydrelio, como se pode ver em Ciel et Terre (2017) na qual a 
ancoragem é feita por meio de: 

 Barras espalhadoras de alumínio que permitem conexão da estrutura flutuante às 
linhas de ancoragem; 

 Cabos que interligam as barras de distribuição às âncoras; 
 Correntes no final dos cabos para ajuste de comprimento; 
 Linhas principais e secundárias para garantir a flutuação; 
 Âncoras para amarrar a estrutura flutuante no fundo do reservatório ou nas margens; 
 Grilhões para a conexão de cada componente descrito; 

Quanto à seleção do sistema de ancoragem, devem-se analisar as características de 
cada projeto, bem como as do local de implantação. Contudo, baseado nas empresas percebe-
se um nível de especificidade muito maior na tecnologia Hydrelio, do que a Seaflex, haja vista 
a primeira ter sido desenvolvida pela Ciel et Terre, com o objetivo majoritário de geração FV 
flutuante, enquanto a tecnologia Seaflex pode ser utilizados para outras finalidades e outros 
tipos de projetos. Além do mais, no trabalho de Sobral (2018, p.14), afirma-se que o sistema 
Seaflex, por conta da flexibilidade e elasticidade dos cabos, é adequado para reservatórios que 
possuem uma elevada variação sazonal, ou seja, ao longo das estações quente e fria, alternam 
as cotas baixas e altas de profundidade.  

2.1.4. Condutores elétricos 
 
Os condutores responsáveis pela interligação do sistema gerador a rede elétrica deve 

possuir resistência à água e umidade, podendo de acordo com as características do local e os 
impactos ao ecossistema serem conectados de forma submersa ou flutuante na superfície  
(Sobral, 2018, p.8). Deste modo, para Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.818) os cabos que 
forem utilizados em qualquer uma das configurações devem possuir qualificação técnica 
adequada, além de possuírem caixas de junção do tipo IP67 à prova d’água. 
 

2.1.5. Inversor 
 
O inversor é um componente que converte a tensão contínua (c.c.) proveniente de 

painéis FV ou de um banco de baterias para uma tensão alternada (c.a.) com amplitude e 
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frequência determinadas e conteúdo harmônico adequado para as cargas, como se afirma em 
Pinho e Galdino (2014, p.216). Além disso, de acordo com Innovations (2016, p. 85) para a 
tecnologia FV esses dispositivos podem apresentar as mais variadas potências, dependendo da 
demanda de energia na operação do arranjo, além das seguintes características de 
funcionamento:  

 Paralelismo com a rede elétrica; 
 Comutação pela rede; 
 Presença de dispositivo de anti-ilhamento; 
 Eficiência na ordem de 94%; 
 Certificação do órgão competente. 

Dessa forma, o inversor mostra-se como um elemento imprescindível tanto para SFCR 
quanto para SFI, uma vez que este componente é responsável pela interligação entre a matriz 
geradora de energia (arranjo FV) e a unidade que receberá essa energia (rede elétrica 
interligada ou sistema isolado). Ademais, vale ressaltar que para o uso de inversores em 
sistemas FV, é preciso estudar a eficiência do conversor e sua configuração perante à 
disposição dos módulos. 

Quanto à configuração do inversor, bem como suas vantagens em cada aplicação 
específica, Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46) analisam as topologias de arranjo de 
inversores em um sistema FV. 

 
 Inversor Central: os diversos módulos em série e os módulos em paralelo são 

interligados ao final por um mesmo inversor, apresentando um arranjo mais 
simplificado e com custo reduzido, segundo o esquemático mostrado na Figura 13. 

 
Figura 13 - Esquemático genérico de um inversor central 

 
Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p.46) 

 
 Inversor por string: nessa configuração, conforme a Figura 14, cada fileira de módulos 

em série é conectada a um inversor próprio, a fim de reduzir as perdas por 
descasamento (mismatching), elevando-se a eficiência do arranjo, porém aumentando-
se os custos por KWp instalado, uma vez que necessitaria de um número maior 
inversores com potência nominais menores. 
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Figura 14 - Esquemático genérico de um inversor por string 

 
Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p.46) 

 
 Inversor multi-string: nesse contexto, os módulos FV são reunidos em diferentes 

grupos, podendo estes possuir instalações diferentes, a fim de buscar o ponto de 
máxima potência do grupo em questão e elevar a eficiência do arranjo. Esse arranjo é 
mostrado na Figura 15. 
 
 

Figura 15 - Esquemático genérico de um inversor multi-string 

  
Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p.46) 

 
 

 Inversor individual/Micro-inversor: esse caso especifica a individualidade do inversor 
para com o módulo FV, conforme mostrado na Figura 16, visto que cada módulo 
apresenta um inversor interligado, a fim de explorar o ponto de máxima potência de 
cada módulo. Contudo, entre as desvantagens da configuração, tem-se o alto custo 
devido a particularidade entre módulo e inversor, além do acoplamento de 
equipamento com vida úteis incompatíveis.  
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Figura 16 - Esquemático genérico de um inversor individualizado ou micro inversor por 
painel FV 

  
Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p.46) 

 
 

Igualmente, mesmo em condições flutuantes as topologias de inversores podem ser 
implementadas, a fim de atender as necessidades da instalação. Quanto à localização, de 
acordo com Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, p.818) os componentes elétricos, como inversores 
e baterias apresentam de recomendações de funcionamento na superfície terrestre da planta 
em questão. Porém, na pesquisa de Ahlert (2017, p.86), e conforme a Figura 17, percebe-se 
uma adaptação da utilização de um inversor em um sistema FV flutuante, localizado em 
Anhui, na China e considerada a maior usina FV flutuante do mundo. Desse modo, nota-se 
que esse componente encontra-se na mesma superfície dos módulos e bem mais próximos 
destes, permitindo a redução de condutores entre a geração FV e o inversor e ocasionando a 
separação de um inversor para cada grupo de módulos FV flutuantes específicos, tendo em 
vista a elevada potência instalada da usina (40MWp). 
 

Figura 17 - Inversores flutuantes na usina de Anhui, China 

 
Fonte: Ahlert (2017, p.86) 
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2.2 Experiências Internacionais 
 
Para satisfazer a demanda por instalações de energia renovável, um grande número de 

projetos de plantas fotovoltaicas tem sido planejado e construído. Contudo, problemas 
relacionados ao alto custo do uso de terras destinadas a esta geração em terra e influências no 
regime ecológico local são desafios para alguns países específicos segundo Lee, Joo e Yoon 
(2014, p.13). Diante disso, o desenvolvimento de plantas FV flutuantes foi estudado e 
fomentado em inúmeros países, a fim de mitigar essas adversidades ambientais e econômicas. 
Desse modo, neste capítulo buscou-se ilustrar instalações FV flutuantes com as motivações de 
que a cada ano, desde 2007 até 2014, pudesse ser contemplado com pelo menos uma planta 
instalada e que mostrasse as variedades de formas e tipos de painéis de silício utilizados no 
mundo, além de dar ênfase nas principais peculiaridades e evoluções, tendo em vista um 
maior rendimento, não somente analisando-as de um ano para o outro, mas também de um 
país para o outro. É válido ressaltar que os anos posteriores a 2014 foram destinados às 
experiências nacionais. Diante disso, as explicações dos seguintes projetos foram baseadas na 
análise proposta por Sujay, Wagh e Shind (2017, p.791-793) sobre algumas plantas 
implementadas ao redor do mundo, e por Kim et al. (2016, p.4-5) sobre projetos referentes à 
Coreia do Sul.  
 

2.2.1. Aichi, Japão, 2007 
 
Essa planta FV flutuante tem sua devida importância pelo fato de ter sido o primeiro 

projeto instalado em água, introduzindo o conceito da tecnologia flutuante, na busca pela 
ampliação da eficiência dos módulos em comparação aos sistemas em terra. O projeto de 
Aichi, conforme a Figura 18, foi desenvolvido pelo National Institute of Advanced Science 
and Technology e possui uma potência instalada de 20 kWp. 

 
Figura 18 - Planta fotovoltaica flutuante em Aichi, Japão 

 
Fonte: Correa (2015, p.21) 
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2.2.2. Far Niente, California, 2008 
  

Em Far Niente, tem-se o primeiro projeto FV flutuante significativo conectado com a 
rede elétrica. Nesse projeto, desenvolveu-se uma estrutura bastante arrojada, na qual consiste 
de passarelas entre os módulos flutuantes, permitindo, dessa maneira, a limpeza e a 
manutenção. Essa planta foi gerenciada pela SPG Solar e compõe uma potência instalada de 
175 kWp, sendo mostrada na Figura 19. 
 

Figura 19 - Planta FV flutuante de Far Niente, Califórnia 

 
Fonte: Sujay, Wagh e Shind (2017, p.791) 

 

2.2.3. Burbano, Itália, 2009 
  

Neste caso, o projeto consiste em inúmeros módulos FV flutuantes formando uma 
“ilha”, possuindo cubos de polietileno a cada dois lados do conjunto de módulos, a fim de 
fixar melhor os painéis. Essa planta, apresentada na Figura 20, possui uma potência de 500 
kWp e foi desenvolvida pela empresa D.A.E.I.T s.r.l. 
 

Figura 20 - Planta FV flutuante em Burbano, Itália 

 
Fonte: Strangueto (2016, p.33) 
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2.2.4. Suvereto, Itália, 2010 
  

O empreendimento da SCINTEC em questão, em relação aos outros citados, possui a 
peculiaridade de haver seguidor solar, buscando, assim, a maximizar a radiação solar 
incidente na área útil dos módulos. Ademais, projetou-se os painéis FV com um ângulo ótimo 
de 40° associado a um sistema de monitoramento da posição do Sol que modifica o 
posicionamento do refletor, conforme mostra a Figura 21. 
 

Figura 21 - Planta FV flutuante em Petra Winery, Itália. 

 
Fonte: Sujay, Wagh e Shind (2017, p.791) 

 

2.2.5. Pisa, Itália, 2011 
  

A empresa SCINTEC também gerenciou o projeto em um lago da cidade de Pisa, no 
qual, desta vez, os painéis assumiram uma configuração diferente do projeto de Petra Winery. 
Diante disso, os módulos foram instalados com inclinação quase 0°, ressaltado pela Figura 22, 
tentando maximizar a quantidade de radiação incidente. É válido ressaltar que esta 
configuração implica em temperaturas maiores de operação, contudo, a proximidade com a 
água permitiu a potencialização do efeito resfriador da água e resultou em um aumento de 
60% a 70% na produção anual em comparação com projetos em terra. 
 

Figura 22 - Planta FV flutuante em Pisa, Itália. 

 
Fonte: Scienza Industria Tecnologia (2014) 
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2.2.6. Hapcheon-Dam, Coreia do Sul, 2012 
 
O projeto em questão tornou-se importante pelo pioneirismo e repercussão das 

instalações FV flutuantes na Coréia do Sul. Vale salientar que em 2012, instalou-se 
primeiramente uma planta de 500 kWp, que segundo Kim et al. (2016, p.4-5), o material de 
sustentação dos painéis era feito de alumínio, conforme mostra a Figura 23. Contudo, devido 
ao sucesso da produção FV em Hapcheon-Dam, desenvolveu-se nos anos seguintes, outras 
plantas com outras adaptações importantes, como a execução de uma estrutura flutuante e um 
seguidor solar, atrelados ao uso do polímero FRP na sustentação dos módulos. 

 
Figura 23 – Projeto FV flutuante em Hapcheon-Dam, Coreia do Sul 

 
Fonte: Kim et al. (2016, p.5) 

 

2.2.7. Sudbury, Canadá, 2013 
  

O projeto vigente possui a implementação de filmes finos, conforme mostrado na 
Figura 24, ou seja, painéis flexíveis associados a bolsas de ar, a fim de auxiliar na flutuação e 
apresentando uma potência de 0,5 kWp. A empresa responsável foi a MIRARCO e instalou-se 
em uma pequena e calma lagoa em Sudbury, uma vez que a estabilidade da configuração em 
questão, em águas mais agitadas, estaria comprometido. 
 
 

Figura 24 - Planta FV flutuante a base de filmes finos em Sudbury, Canadá. 

 
Fonte: Tripani e Redón-Santafé (2015, p.11) 
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2.2.8. Kawagoe/Maeno-Ike/Yasugi, Japão, 2014 
  

Esses empreendimentos revelam o desenvolvimento significativo da tecnologia  
Hydrelio implementada pela empresa Ciel et Terre. Conforme Strangueto (2016, p.37), os 
projetos de Kawagoe, Maeno-Ike e Yasugi, possuem conexão com a rede elétrica e uma 
potência instalada de 696,15 kWp, 848 kWp e 1097,6 kWp, respectivamente. Na Figura 25, são 
apresentadas as plantas vigentes descritas por Strangueto (2016, p.37).  
 

Figura 25 - Plantas FV flutuantes de Kawagoe (1), Maeno-Ike(2) e Yasugi(3) 

 
Fonte: Strangueto (2016, p.37-38) 

 

2.3 Experiências no Brasil 
 
Em face das experiências mundiais apresentadas anteriormente, percebe-se um início 

discreto, mas promissor de projetos pilotos em reservatórios brasileiros, em especial, 
localizados próximos a usinas hidrelétricas. De acordo com o estudo de Sobral (2018, p.14), a 
produção FV flutuante mostra-se como uma alternativa para períodos difíceis de produção 
hidroelétrica, permitindo até uma determinada potência de pico, a injeção da energia 
proveniente da tecnologia flutuante na rede auxilia na amortização dos custos da sua 
instalação. Além disso, Sobral (2018, p.32) constatou o potencial da utilização das duas 
produções energéticas de forma complementar em duas usinas hidrelétricas em Portugal. 

Diante disso, em Sobral (2018, p.22) ilustra-se a metodologia de complementariedade 
das potências hidroelétrica e FV nas configurações previstas, bem como a aplicação de um 
algoritmo que ajusta a potência conjunta das duas fontes até o valor máximo suportado pelo 
transformador utilizado na geração. Nesse contexto, partindo do pressuposto que o 
transformador pode suportar diariamente até 20% de sobrecarga durante um período de 4h, o 
algoritmo vigente age quando a geração total excede a potência limite do transformador, 
considerando a geração FV flutuante excessiva nas condições de operação, diminuindo assim 
potência hídrica, tendo em vista uma possibilidade maior de controle desta, perante a 
intermitência da geração FV, como mostra a Figura 26. 

Além disso, Sobral (2018, p.33) explana os resultados quantitativos da produção 
conjunta nas barragens de Alto Rabagão e Pandarela, demonstrando o aumento 62,4 GWh e 
45 GWh anuais da produção elétrica, por meio da utilização das instalações FV flutuantes nos 
reservatórios das hidrelétricas estudados no artigo. É válido salientar tendo em vista as 
características citadas do local de estudo, tem-se um recurso solar abundante no verão, em 
geral quente ou seco, enquanto o recurso hídrico mostra-se abundante durante o inverno, 
geralmente úmido e com pluviosidade variável. Assim, a análise quantitativa perante as 
características e considerações citadas é ilustrada na Figura 27. 
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Figura 26 - Geração híbrida (FV + hidroelétrica) sem o algoritmo descrito (a) e com algoritmo 
descrito (b) 

 
Fonte: Sobral (2018, p.22) 

 
Figura 27 - Resultados da produção elétrica híbrida em reservatórios em Portugal 

 
Fonte: Sobral (2018, p.33) 

 
Desse modo, de posse desses resultados, percebe-se considerável viabilidade no uso 

conjunto dessas fontes em reservatórios de hidrelétricas. Com isso, no Brasil, quanto às 
instalações FV flutuantes, tem-se nos tópicos 2.3.1 e 2.3.2, um cenário parecido com o caso 
estudado por Sobral (2018), possibilitando a projeção de alternativas de produção híbrida e 
otimização de reservatórios subutilizados nas hidrelétricas em questão.  
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2.3.1. Balbina 
 
O projeto-piloto encontra-se no reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina, no 

município de Presidente Figueiredo. Segundo Bellini (2017), a planta consiste em 2712 
estruturas plásticas flutuantes, 19.292 módulos de silício policristalino, ocupando uma área 
em torno de 50.000 m2, e dois eletrocentros composto por inversores e transformadores, a fim 
de elevar a tensão de operação para 13,8 kV. Vale salientar que o projeto, instalado em 2016, 
tem uma potência instalada de 1000 kWp, mas está em processo de ampliação para 5000 kWp. 

Vale salientar que o reservatório da hidrelétrica de Balbina foi alvo de estudo, cujo 
objetivo era de avaliar o potencial a ser explorado por meio da instalação de placas FV 
flutuantes no corpo d’água em questão, como se afirma em Pereira et al. (2017, p.7). Além 
disso, no vigente artigo, simulou-se um arranjo de painéis FV em uma determinada área 
estimada e obteve-se um relatório de sua eventual geração elétrica total, perdas de 
aproveitamento e potência entregue à rede elétrica, como é mostrado em Pereira et al. (2017, 
p.6-7). 
 

2.3.2. Sobradinho 
 
De maneira semelhante como ocorreu em Balbina, segundo Amato (2015) a instalação 

de painéis FV no reservatório aquífero visa a complementariedade da produção hidroelétrica e 
solar na UHE de Sobradinho, no estado da Bahia. Em Zaripova (2016), sabe-se que a planta 
FV, instalada em 2016, gerenciada pela CHESF e Eletronorte, terá uma potência instalada de 
1000kWp, que caso seja bem sucedida, poderá haver um incremento de mais 4000kWp em 
relação ao projeto original. 
 

2.3.3. Goiás 
 
Nesse projeto em questão, há importantes avanços na implementação da tecnologia FV 

flutuante no Brasil. Diferentemente dos casos anteriores, nota-se por Braga (2017) que essa 
planta não se encontra instalada em reservatórios de hidrelétricas, mas sim na zona rural, no 
município de Cristalina no estado de Goiás, conforme é ilustrada na Figura 28. Além disso, o 
empreendimento, instalado em 2017, utiliza-se de uma tecnologia bastante eficaz e já 
mencionada anteriormente: Hydrelio, da Ciel et Terre. Em parceria com a empresa brasileira 
MTEC, a Ciel et Terre implementou a planta vigente composto por 1.150 painéis, totalizando 
304 kWp, de acordo com Ciel et Terre (2017). 
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Figura 28 - Planta FV flutuante na Fazenda Figueiredo, Goiás 

 
Fonte: Ciel et Terre (2017) 

2.4 Tabelas e gráficos para comparação 
 

Embora os projetos destacados anteriormente possuam características peculiares nos 
mais diversos tipos de instalação, vale salientar que há muitas outras plantas FV flutuantes 
instaladas em vários países do mundo. Por conta disso, coletaram-se alguns dados com bases 
em referências diversas e procurou-se mapear todos ou quase todos desses projetos mais 
efetivos que utilizam a produção de energia elétrica por meio de módulos FV instalados em 
lagos, lagoas, açudes, rios, entre outros reservatórios. Com isso, pôde-se construir as tabelas 
1,2,3,4 e 5, as quais enumeram as principais características das instalações analisadas e 
proporciona uma análise quantitativa e qualitativa da evolução dessa tecnologia no mundo. 

2.4.1. Tabela geral 
 
Nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 serão exploradas particularidades como o ano da instalação 

(seja o funcionamento efetivo ou conexão com a rede), o local específico, o país de origem, a 
potência instalada da planta FV e a empresa responsável pela instalação. É válido salientar 
que foi destinada uma coluna para a explanação das referências de onde foi obtida a 
informação, referente à cada linha da tabela. Além do mais, para não deixar de explorar 
instalações que tem sua importância e ao mesmo tempo, não prejudicar a visualização das 
características das instalações FV, optou-se pela subdivisão de tabelas com base nos 
respectivos anos de instalação. 
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Tabela 2 - Plantas FV flutuantes referentes aos anos 2007-2011 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano País Local
Potência 
Instalada
 (kWp)

Empresa responsável Referência

2007 Japão Aichi 20 National Institute (Strangueto, 2016)

2008 EUA Far Niente Wineries, Califórnia 175 SPG Solar
(Sobral (2018, apud 

Thurston, 2012))

2008 EUA
Gundlach Bunshu Wineries, 

Califórnia 30 SPG Solar
(Sobral (2018, apud 

Thurston, 2012))
2009 Itália Bubano 500 Byro (Strangueto, 2016)
2009 Itália Solarolo 20 D.A.E.I.T (Strangueto, 2016)

2009 Coreia do 
Sul

Seongmun Reservoir, Dangjin-si 2 K-Water (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2009 Coreia do 
Sul

Juam Dam, Suncheon-si 2 K-Water (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2009 Coreia do 
Sul

Homyeong Lake, Gapyeong-gun 5 K-Water (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2009 Coreia do 
Sul

Tongyeong-si 3 K-Water (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2009
Coreia do 

Sul Tongyeong-si 3 K-Water
(Kim, Yoon, Choi & 

Choi, 2016)

2010 Espanha Agost 300 Celemin & Energy 
Polytechnic

(Strangueto, 2016)

2010 Itália Petra Winery 200 Terra Moretti Holding (Strangueto, 2016)

2011 Itália Lake Colignola 30 Scienza Industria 
Technologia

(Strangueto, 2016)

2011 Itália Avetrana 20 D.A.E.I.T (Strangueto, 2016)
2011 França Piolenc 15 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2011 EUA Petaluma, Califórnia 350 SPG Solar (Strangueto, 2016)
2011 França Vendée 4 Osesol (Strangueto, 2016)

2011 EUA Canoe Brook Water Treatment 
Facility, Nova Jersey

112 ENERActive (Strangueto, 2016)

2011
Coreia do 

Sul Hapcheon Dam 100 K-Water
(Kim, Yoon, Choi & 

Choi, 2016)

Projetos FV flutuantes 2007-2011
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Tabela 3-  Plantas FV flutuantes referentes aos anos 2012-2014 

Fonte: O próprio autor 
 

 
  

Ano País Local
Potência 
Instalada
 (kWp)

Empresa responsável Referência

2012 Coreia do 
Sul

Cheongju 20 Techwin (Strangueto, 2016)

2012 Coreia do 
Sul

Hapcheon Dam 500 K-Water (Strangueto, 2016)

2012 França Pommeraie-sur-Sévre 100 Osesol (Strangueto, 2016)

2012 Coreia do 
Sul

Cheongju-si 20 Techwin (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2012
Coreia do 

Sul Gochang-gun 30 KRC Corporation
(Kim, Yoon, Choi & 

Choi, 2016)

2013 Coreia do 
Sul

Hapcheon Dam 100 K-Water (Kim, Yoon, Choi & 
Choi, 2016)

2013 Canadá Sudbury 0,5 MIRARCO (Strangueto, 2016)
2013 Japão Okegawa 1176 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2014 Japão Kawagoe 696 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2014 Japão Maeno-Ike, Ono city 848 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)

2014 Reino 
Unido

SheepLands Farm, Wargrave city 200 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)

2014 Tailândia Yothathikan, Samut Songkhram 5 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2014 Israel Reservatório Mekorot Eshkol 50 Solaris Synergy (Strangueto, 2016)
2014 Japão Yasugi 1098 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2014 Malta - 8 MIRARCO (Strangueto, 2016)
2014 Índia Calcutá 10 Vikram Solar Pvt. Ltda (Strangueto, 2016)

2014
Coreia do 

Sul Geumgwang Reservoir, Ansung-si 465 KRC Corporation
(Kim, Yoon, Choi & 

Choi, 2016)

Projetos FV flutuantes 2012-2014
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Tabela 4 - Plantas FV flutuantes referentes ao ano de 2015 

Fonte: O próprio autor 
 

  

Ano País Local
Potência 
Instalada
 (kWp)

Empresa responsável Referência

2015 Coreia do O-Chang, Cheongwon 495 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Kato-Shi, Takaoka city 2870 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Sawa-Ike, Ono city 1008 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)

2015 Japão Nishihira, Hyogo 1700 Ciel et Terre Sobral (2018, apud 
Clover, 2015)

2015 Japão Higashihira, Hyogo 1200 Ciel et Terre Sobral (2018, apud 
Clover, 2015)

2015 Austrália Jamestown, Austrália Meridional 30 Infratech Industries (Strangueto, 2016)
2015 Japão Sakasama-Ike, Kasai city 2313 Ciel et Terre/Kyocera TCL (Strangueto, 2016)
2015 Japão Fuku-Ike, Minamiawaji city 1076 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Hirai-Ike, Tenri city 1125 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Hanamidai, Higashimatsuyama city 1153 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Funatsu Osawa, Himeji city 1485 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Japão Umenoki, Higashimatsuyama 7750 Ciel et Terre (Strangueto, 2016)
2015 Suécia Bör 12 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2015
Reino 
Unido Reeders, Norfolk country 50 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)

2015 Reino 
Unido

Park Farm, Wrentham village, Suffolk 100 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2015 Reino 
Unido

Keens Park, Covehithe village 100 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2015 Reino 
Unido

Woodlane, Benacre village, Suffolk 100 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2015 Malásia Sungai Labu, Sepang 108 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2015 Japão Kawarayama-Ike, Inami town, Hyogo 1428 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2015
Reino 
Unido Polybell, Gringley-on-the-hill 471 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

Projetos FV flutuantes 2015
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Tabela 5 - Plantas FV flutuantes referentes ao ano de 2016 

 
Fonte: O próprio autor 

  

Ano País Local
Potência 
Instalada
 (kWp)

Empresa responsável Referência

2016 Japão Tsuga-Ike, Susuka 2449 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Kobe Oike, Kobe 1212 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Gono Ike, Kobe 1203 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 EUA Kunde Winery, Califórnia 10 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 EUA UCF Orlando, Flórida 5 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Naga Ike Higachi 2156 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Sayama Ootore Ike, Osaka 2501 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Kichioka, Chiba 59 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)
2016 Holanda Wattco, Maasdijk 4 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)
2016 Japão Juman Ike, Hyogo 490 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)
2016 Cingapura Tengeh 300 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Yakino Ike, Hyogo 1716 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)
2016 Japão Takada, Chiba 59 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2016)
2016 Japão Rengeji, Fukuoka 300 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Israel Nofar, Yavne 22 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Itália Pontecorvo, Sant’Ermete 343 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Sohara Ike, Matsusaka 2398 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Naga-Ike Nishi, Hyogo 1078 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Sakurashita-Ike, Hyogo 809 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2016 Reino Unido Queen Elizabeth II, 
Walton-on-Thames

6338 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2016 Reino Unido Godley 2991 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Portugal Alto Rabagão 218,4 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Hirono Shin-Ike, Hyogo 1751 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Isawa-Ike, Tokushima 632 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Malásia Ulu Sepri 270 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Japão Sakurakami-Ike, Hyogo 1992 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2016 Indonésia Taman Mini Indonesia Indah, Jacarta 5 Ciel et Terre (PV Magazine, 2016)
2016 Brasil Balbina, Amazonas 1000 Eletronorte (Bellini, 2017)
2016 Brasil Sobradinho, Bahia 1000 Eletronorte (Zaripova, 2016

2016 Índia Chandigarh, Índia 10 Yellow 2 Gen Energy Pvt 
Ltda/CREST

The Indian Express, 
2016

2016 Índia Kerela, Índia 10
Adtech System Ltda/
Kerela State Eletricity 

Board (KSEB)

The Economic Times, 
2017

Projetos FV flutuantes 2016
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Tabela 6 - Plantas FV flutuantes referentes ao ano de 2017 

 
Fonte: O próprio autor 

2.4.2. Tecnologia FV flutuante ao longo dos anos 
 
Com base nos dados presentes nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 pôde-se constatar a evolução 

da potência instalada, nos países em questão, ao longo dos anos, conforme mostrada na Figura 
29. 
 

Figura 29 – Potência instalada acumulada no mundo (2007-2017) 

 
Fonte: O próprio autor 

Ano País Local
Potência 
Instalada
 (kWp)

Empresa responsável Referência

2017 Portugal Alqueva 11 Empresa de 
Desenvolvimento e 

Sobral apud 
JN Online, 2017

2017 Japão Gojica-Ike, Hyogo 572 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Panamá Miraflores 24 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 EUA Orlando Utilities 32 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

2017 Taiwan Reservatório Akungtien, Kaohsiung 2300
Ciel et Terre/

GermanSolar Asia

(Publicover, 2016; 
Senergy  

Technology, 2017)

2017 China Huainan 40000 Sungrow Sobral apud 
Djordjevic, 2017

2017 Turquia Lago Büyükçekmec, Istambul 250
Istanbul Enerji/Istanbul 

Water and Sewerage 
Administration

Sobral apud 
Bellini, 2017

2017 Portugal Cegonha, São Luís 9 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Gojiga Ike, Hyogo 572 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Hirono Nigo-Ike, Hyogo 1261 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Ootsuda Ike, Nara 973 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Yukimine Kami Ike, Tokushima 1568 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Brasil Goiás 305 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Taiwan Agongdian 2320 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 China Heze City 600 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Besso Ike, Tokushima 1426 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Taiwan Taoyuan 481 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)
2017 Japão Tachiai Oku-Ike, Hyogo 835 Ciel et Terre (Ciel et Terre, 2017)

Projetos FV flutuantes 2017
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Diante disso, nota-se pela Figura 29 que, ao longo dos anos, novas plantas FV 
flutuantes são introduzidas no cenário energético renovável mundial, demonstrando uma 
evolução significativa dessa tecnologia nos países analisados e ressaltando uma futura 
tendência do desenvolvimento em outros países ou a ampliação da produção nestes vigentes. 

2.4.3. Potência instalada FV flutuante por país 
 
Tendo em vista a análise separadamente dos países que investiram mais em plantas FV 

flutuantes, pôde-se construir um gráfico, representado na Figura 30, explanando a 
participação individual de cada país, no valor final de potência instalada. Vale salientar que 
foi realizado o somatório da potência instalada ao longo dos anos estudados de cada país, com 
base nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6, com o intuito de mensurar a dimensão destes no mercado FV 
flutuante. Além disso, países cuja porcentagem representou um valor muito pequeno, em 
comparação com o percentual de países que agregam maior potência nas instalações, foram 
agrupados na categoria “outros” e somou-se a participação desse grupo na análise geral. 
Diante disso, o percentual de participação dos países citados nas instalações FV flutuantes é 
mostrado na Figura 30. 
 
 

Figura 30 - Participação por país nas plantas FV flutuantes instaladas de 2007 até 2017 

 
Fonte: O próprio autor 

 
A partir desses dados percebe-se um predomínio dos países asiáticos na produção FV 

flutuante, uma vez que Japão e China sustentam quase 80% da potência instalada mundial, no 
caso do Japão, por ser pioneiro na tecnologia e incentivar a produção em diversas regiões do 
país, como se mostrou na Tabela 6 e no caso da China, pelo fato da implantação de uma usina 
FV flutuante de grande porte, com uma potência instalada de 40 MWp. 
 

Japão; 45,9%

EUA; 0,6%

Itália; 0,9%
Coreia do 
Sul; 2,3%

Reino 
Unido; 
8,6%

Malásia; 0,3%

Brasil; 1,9%

Taiwan; 4,3%

China; 33,9%

Outros; 1,2%

Japão

EUA

Itália

Coreia do
Sul
Reino
Unido
Malásia



34 
 

3. METODOLOGIA 
 
Na primeira seção desse capítulo será realizada a avaliação do potencial de 

reservatórios no estado do CE em abrigar plantas FV flutuantes em suas superfícies, perante 
critérios pré-definidos e ponderados. Na segunda seção, será estabelecido um cenário de 
geração FV com os dez açudes mais propícios à implementação da tecnologia resultantes da 
análise de parâmetros definidos na seção 3.1. Nesse contexto, tem-se como objetivo o estudo 
do potencial de geração dessas plantas e da influência de alguns critérios definidos na 
produção energética de uma eventual usina FV flutuante nos respectivos açudes selecionados. 

3.1. Análise multicritério e método AHP 
 
Essa seção visa à definição do método de estudo para a análise do potencial para 

instalação FV flutuante de alguns açudes do Ceará. Ademais, serão explicados os motivos dos 
critérios escolhidos, o processo de quantificação para esses critérios, a fim de fornecer 
subsídios para a obtenção do resultado esperado. 

3.1.1. Considerações iniciais 
 
Inicialmente, o trabalho vigente visa priorizar superfícies de corpos d’água propícios 

para a análise de uma eventual instalação de painéis FV flutuantes, tendo em vista um cenário 
prévio de seus respectivos potenciais, bem como sua interconexão com a rede elétrica local. 
Vale salientar, como exposto em COGERH (2018), o estado do Ceará possui 155 açudes 
distribuídos por seu território nos mais variáveis níveis de capacidade e área de bacia 
hidrográfica ocupada, conforme mostra a Figura 31.  

 
Figura 31 - Mapa de açudes do Ceará 

 
Fonte: COGERH (2018) 
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Por conta disso, torna-se necessário enfatizar alguns critérios no início da metodologia 
para selecionar os reservatórios que serão estudados em cada caso. Nesse contexto, foi 
priorizado o volume da barragem, uma vez que, um valor considerável da capacidade do 
açude pressupõe uma grande área de extensão da bacia referente ao açude e 
consequentemente, uma superfície considerável de uma futura instalação de módulos 
flutuantes. Ademais, outro fator imprescindível considerado na pesquisa é a proximidade da 
rede elétrica local (subestações e linhas de transmissão).  

Diante disso, fez-se uso da ferramenta Google Earth (2018) para a localização e 
organização dos dados de estudo. Primeiramente, foram obtidos os arquivos 
georreferenciados através da concessionária local de energia elétrica. Nesse arquivo, permitiu-
se visualizar as linhas de distribuição de alta tensão da ENEL, as linhas de transmissão de 230 
kV e 500 kV, originárias da CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), as 
subestações em funcionamento, bem como empreendimentos particulares de cunho industrial 
ou ainda centrais geradoras no estado do Ceará. Dessa maneira, de posse dos principais dados 
da rede elétrica do Ceará, bem como a listagem de alguns açudes previamente definidos em 
razão do número de informações disponíveis para a análise multicritério, definiram-se 
marcadores para situar a localização estimada dos corpos d’água no estado e assim determinar 
as distâncias que serão úteis na metodologia em questão, conforme mostra a Figura 32. 
 

Figura 32 - Subestações e Linhas de Transmissão do Ceará para metodologia 

 
Fonte: Enel/Google Earth 
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3.1.2. Método de Processo Hierárquico Analítico (AHP) 
 

O Processo Hierárquico Analítico é um método de apoio à tomada de decisão, o qual 
possibilita identificar e categorizar a melhor alternativa de um conjunto de classes de valores, 
tendo em vista uma série de critérios pré-definidos de seleção. Conforme Dutra e Fogliatto 
(2007, p.2) as principais características do método vigente são: 

 Organização de um problema em estrutura hierárquica que analise as relações 
existentes entre os critérios de decisão e as alternativas candidatas. 

 Comparação pareada entre os elementos posicionados em um nível hierárquico com 
relação ao nível superior adjacente; 

 Análise de matrizes de comparações geradas através do cálculo de autovalores e 
autovetores e de indicadores deles derivados, assim como índices de consistência das 
avaliações dos critérios. 

Quanto à seleção dos reservatórios de estudo, definiu-se as barragens adequadas para o 
estudo do potencial flutuante e notou-se um número considerável de açudes com 
características propícias e razoáveis para uma eventual instalação de módulos FV. Portanto, 
utilizou-se um método desenvolvido no trabalho de Aly, Jansen e Pedersen (2017), no qual 
estes definiram áreas propícias para a geração FV e solar concentrado (CSP – Concentrated 
Solar Power) na Tanzânia, levando em consideração critérios de disponibilidade de recursos, 
acessibilidade e demanda e atribuindo pesos para cada critério, bem como definindo faixa de 
pontuação para os respectivos valores de cada critério em uma determinada área.  

Vale ressaltar que em Aly, Pedersen e Jansen (2017, p.159), o perímetro investigado 
representa áreas contínuas, abrangendo praticamente todo o território da Tanzânia, 
excetuando-se somente áreas protegidas. Contudo, os açudes são áreas de estudo descontínuas 
e pontuais, bem como os componentes da rede elétrica local. À luz dessas considerações, o 
método AHP (Analytic Hierarchy Process) será adaptado às características locais e priorizarão 
em primeiro momento, as características relacionadas à área ocupada pelo açude e da 
acessibilidade deste aos componentes que afetariam diretamente ou indiretamente a possível 
instalação de uma usina flutuante em sua superfície. Dessa forma, analisando inicialmente 
premissas como barragens com as maiores capacidade do estado, baseando-se no ranking de 
Oliveira (2018), maiores aportes hídrico atual para cada açude, maior proximidade com a rede 
elétrica e açudes que contenham acervos de informações necessárias acerca dos critérios 
adotados, chegou-se a um número inicial para estudo de 22 corpos d’água. Assim, mostra-se 
como um valor propício para a coleta de dados. Quanto aos critérios escolhidos, serão 
explicados nas seções subsequentes. 
 

3.1.2.1. Acessibilidade às rodovias 
 
Esse tópico leva em consideração a proximidade com as rodovias existentes na área de 

estudo. Em usinas de energias alternativas, é comum a presença dos mais diversos veículos 
para distribuição de materiais, serviços de manutenção e transporte de profissionais. Desse 
modo, de acordo com Aly, Jansen e Pedersen (2017, p.167), as rodovias existentes evitam um 
custo adicional referente à construção de novas rodovias para o acesso desses veículos, 
preservando o fator econômico e ambiental perante as possíveis alterações na infraestrutura 
rodoviária local. Logo, da mesma forma que se fez para os açudes, com o auxílio do Google 
Earth, localizou-se de forma estimada as distâncias dos açudes para as principais rodovias do 
CE mais próximas destes, obtendo a Tabela 7. 

 



37 
 

 
Tabela 7 – Proximidade dos açudes às rodovias no CE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

3.1.2.2. Proximidade com a rede elétrica 
 
Nesse caso, de acordo com Aly, Jansen e Pedersen (2017, p.167) para usinas solares de 

grande porte, a conexão à rede é realizada em alta tensão, sendo a existência de linhas de 
transmissão próximas a açudes um fator bastante importante para a viabilidade de um projeto 
FV flutuante, tendo em vista o alto custo associado à construção de uma nova linha de 
transmissão. Além disso, em instalações que requerem um nível de tensão mais baixo, as 
subestações da concessionária local em funcionamento representam componentes chaves para 
a conexão direta com a rede local, eliminando-se as despesas atreladas à construção de uma 
subestação conectada à rede de distribuição existente. Diante disso, com o auxílio de 
ferramentas do Google Earth para cálculo de distâncias reais, elaborou-se a Tabela 8, referente 
à acessibilidade dos açudes aos componentes da rede elétrica local. 

 
 
 
 
 
 

Açude Distância (km) Rodovia
Araras 0,27 CE-403

Taquara 1,10 CE-253
Banabuiú 0,29 BR-122

Pentecoste 0,16 CE-341
Pacajús 0,69 BR-116

Castanhão 1,90 BR-116
Pacoti 2,33 BR-116
Orós 2,22 CE-153

Caxitoré 0,12 CE-354
Pedras Brancas 0,53 BR-122

Gangorra 3,10 CE-364
Gavião 3,00 CE-350

Aracoiaba 1,21 CE-464
Edson Queiroz 3,47 CE-257

Pirabibu 1,10 CE-265
Itaúna 1,13 CE-187

Arneiroz 6,43 CE-176
Aires de Souza 0,13 BR-403

General Sampaio 2,36 CE-253
Sítios Novos 0,10 CE-156

Cauhipe 4,92 CE-222
Lima Campos 0,30 CE-153
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Tabela 8 – Proximidade dos açudes aos componentes da rede elétrica no CE 

 Fonte: O próprio autor 
 

3.1.2.3. Área disponível 
 
Nesse contexto, o parâmetro “área de instalação” representa um fator geográfico e 

técnico chave para a viabilidade da geração FV flutuante em açudes do Ceará. Como dito no 
Capítulo 1, o estado passa por períodos secos prolongados que afetam não somente o volume 
de água disponível para o abastecimento da região, mas também a área ocupada pela água na 
bacia dos açudes. Dessa forma, qualquer geração FV flutuante demanda uma determinada 
área para a instalação dos painéis. Além disso, vale salientar que apenas uma pequena parcela 
atual da área útil dos reservatórios seria utilizada na geração FV, haja vista os corpos d’água 
do estado possuem outras prioridades perante a população. Diante disso, para a definição de 
uma área propícia para a implementação da tecnologia FV flutuante nos açudes selecionado, 
buscou-se dados referente à cota e ao volume dos respectivos açudes em questão, no Portal 
Hidrológico do Estado do Ceará, em setembro de 2018, e por meio da curva cota-área-
volume, presente no anexo A, estimou-se a área ocupada pelo reservatório em cada bacia 
hidrográfica. Em seguida, tomando como base um dos cenários de simulação presentes no 
trabalho de Sacramento et. al (2015, p.1020), definiu-se um valor de área disponível para a 
instalação dos painéis FV de 2% do valor de área inicialmente obtida pela curva. Dessa 

Subestação Distância (km)
Nível de

Tensão (kV) Distância (km)

Araras SE 69kV Araras 1 0,36 69 0,50
Taquara SE 69kV Cariré Enel 16,90 500 3,00
Banabuiú SE 230kV Banabuiú Chesf 3,89 69 2,23

Pentecoste SE 69kV São Luís do Curu Enel 13,90 69 0,63
Pacajús SE 69kV Pacajús Enel 1,14 69 1,00

Castanhão SE 69kV Curupati Enel 1,98 69 1,26
Pacoti SE 69kV Horizonte/Coluna Enel 3,00 69 1,40
Orós SE 69kV Orós Enel 1,16 69 1,61

Caxitoré SE 69kV Umirim Enel 8,68 230 3,81
Pedras Brancas SE 69kV Joatama Enel 16,90 230 8,64

Gangorra SE 69kV Granja Enel 6,60 500 4,22
Gavião SE 69kV Jabuti 1 4,88 230 0,59

Aracoiaba SE 69kV Baturité 16,60 230 2,41
Edson Queiroz SE 69kV Araras 45,80 69 37,40

Pirabibu SE 69kV Boa Viagem Enel 14,40 69 27,30
Itaúna SE 69kV Chaval 15,00 69 40,90

Arneiroz SE 230kV Tauá CHESF 25,40 69 10,40
Aires de Souza SE 69kV Cariré Enel 16,40 69 1,47

General Sampaio SE 69kV Apuiarés Enel 15,00 69 28,50
Sítios Novos SE 230kV Cauipe CHESF 13,20 69 5,67

Cauhipe SE 230kV Cauipe CHESF 5,24 500 0,68
Lima Campos SE 69kV Icó Enel 8,58 69 30,50

Linhas de Transmissão
Açude

Subestações



39 
 

maneira, com os dados pesquisados em COGERH (2018), em sua respectiva data base, 
juntamente à estimativa da área inundada e a consideração da área limite ocupada pelos 
módulos FV, elaborou-se a Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Cálculo estimado da área alagada e da área disponível para produção FV flutuante 

de cada açude estudado 

 
Fonte: O próprio autor 

 

3.1.3. Execução do método AHP 
 
De posse dos dados referentes aos critérios, aplicou-se o método AHP para 

hierarquizar os açudes selecionados e decidir quais destes são mais propícios para a geração 
FV flutuante conectada à rede, com base na análise multicritério estabelecida seção 3.1.2. 
Portanto, de acordo com cada valor medido para cada critério, definiu-se uma faixa de valores 
que associado ao peso de cada critério dentro da tomada de decisão final, multiplicar-se-á essa 
pontuação pelo respectivo peso adotado, com a finalidade de categorizar os reservatórios. 
Diante disso, a atribuição de valores a cada classe estabelecida em cada critério, bem como 
processo de alocação de pesos em cada critério teve como base as considerações de Aly, 
Pedersen e Jansen (2017, p.169), cujos valores foram adaptados e apresentados nas Tabelas 
10, 11, 12, 13 (critérios) e 14 (pesos). 

Açude Cota (m)
Volume 

atual 
(m3)

% 
Capacidade

Última 
atualização - 
COGERH

Área estimada 
pela curva 

(m2)

Área estimada 
para produção 

FV (m2)

Araras 142 199 23 43384 30000000 600000
Taquara 125 99 31 43349 18006422 360128
Banabuiú 111 95 6 43378 14000000 280000

Pentecoste 46 23 6 43201 12300000 246000
Pacajús 33 85 36 43282 24000000 480000

Castanhão 73 384 6 43390 48000000 960000
Pacoti 36 89 23 43282 18000000 360000
Orós 181 139 7 43390 32500000 650000

Caxitoré 61 30 15 43384 13000000 260000
Pedras Brancas 116 59 13 43382 12000000 240000

Gangorra 37 39 72 43384 11313900 226278
Gavião 35 28 83 43282 8600000 172000

Aracoiaba 87 54 33 43282 7000000 140000
Edson Queiroz 191 80 31 43342 11000000 220000

Pirabibu 238 4 5 43313 1797514 35950
Itaúna 32 57 78 43199 16000000 320000

Arneiroz 354 16 8 43367 6000000 120000
Aires de Souza 90 49 51 43333 8700000 174000

General Sampaio 111 54 17 43374 8000000 160000
Sítios Novos 34 6 5 42917 7000000 140000

Cauhipe 35 6 48 43282 9803758 196075
Lima Campos 169 5 8 43338 3500000 70000
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Tabela 10 - Valores para o critério acessibilidade às rodovias (V_C1) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Tabela 11 - Valores para o critério acessibilidade às subestações locais (V_C2) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Tabela 12 - Valores para o critério acessibilidade às linhas de transmissão do CE (V_C3) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classe Distâncias às rodovias Valor
1 0 - 2 km 100
2 2 km - 4 km 80
3 4 km - 6 km 60
4 6 km - 8 km 40
5 8 km - 10 km 20
6 Mais de 10 km 5

Classe Distâncias às subestações Valor
1 0 - 5 km 100
2 5 km - 10 km 80
3 10 km - 15 km 60
4 15 km - 20 km 40
5 20 km - 30 km 20
6 Mais de 30 km 5

Classe Distâncias às linhas de transmissão Valor
1 0 - 5 km 100
2 5 km - 10 km 80
3 10 km - 15 km 60
4 15 km - 20 km 40
5 20 km - 30 km 20
6 Mais de 30 km 5
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Tabela 13 - Valores para o critério área disponível (V_C4) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Tabela 14 - Pesos para os critérios do método AHP 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Desse modo, com os respectivos valores calculados de acordo com a faixa de classes 

estabelecida anteriormente e a definição dos pesos para cada critério, pôde-se aplicar a 
fórmula abaixo, a fim de obter resultados individuais para os açudes analisados e assim, 
hierarquiza-los de acordo com a pontuação obtida. 
  𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 = ∗ ∗ ∗ ∗                                              [4] 
 

Em termos de análise matricial do método AHP, os respectivos valores obtidos por 
cada açude em cada critério podem ser alocados em uma matriz de ordem 22 x 4, enquanto 
que os pesos referente à cada critério deve ser alocada em uma matriz 4 x 1, gerando a 
possibilidade de multiplicação de ambas as matrizes e, desse modo, gerar como resultado, a 
matriz da pontuação final para cada açude, de ordem 22 x 1, bastando ao final da 
multiplicação, hierarquizar as pontuações obtidas na Tabela 15. 
  

Classe Área disponível FV flutuante Pontuação
1 Menos de 100.000 m2 5
2 100.000 - 200.000 m2 10
3 200.000 - 300.000 m2 20
4 300.000 - 400.000 m2 30
5 400.000 - 500.000 m2 40
6 500.000 - 600.000 m2 50
7 600.000 - 700.000 m2 60
8 700.000 - 800.000 m2 70
9 800.000 - 900.000 m2 80

10 900.000 - 1.000.000 m2 90
11 Mais de 1.000.000 m2 100

Critério Descrição Peso
1 Acessibilidade às rodovias 15% - (PC1)
2 Acessibilidade às subestações 30% - (PC2)
3 Acessibilidade às linhas de transmissão 30% - (PC3)
4 Área disponível para instalação FV 25% - (PC4)
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Tabela 15 - Pontuação de cada açude após a análise multicritério 

 
Fonte: O próprio autor 

 

3.2. Estudo de caso 
 

Essa seção apresenta o estudo de caso para os dez açudes mais propícios, com base no 
estudo realizado na seção 3.1 para a instalação FV flutuante. Após a seleção dos reservatórios 
foram executadas simulações de produção elétrica, relevando-se as distâncias entre geração e 
conexão à rede, além do cálculo dos índices de mérito. Esse estudo visa categorizar o 
desempenho global dessas barragens perante a uma eventual instalação de módulos FV 
flutuantes conectados à rede, com base na infraestrutura elétrica em funcionamento, bem 
como obter um valor de geração considerável de eletricidade, a fim de se avaliar o potencial 
FV flutuante em cada açude. 

3.2.1. Definição do sistema FV para simulação 
 

Nesse contexto, para auxiliar nessa pesquisa, foi necessário a utilização do software 
PVsyst em sua versão de avaliação (Evaluation Mode) que de acordo com Porto et al (2017, 
p .4-5) mostra-se como uma ferramenta eficaz no dimensionamento de sistemas FV, além de 
fornecer um estudo detalhado de geração, com análise de perdas, produtividade e energia 
injetada na rede. Diante disso, para efetuar a quantificação da influência da distância entre o 

Açude Pontuação
Araras 90,00

Taquara 64,50
Banabuiú 80,00

Pentecoste 68,00
Pacajús 85,00

Castanhão 97,50
Pacoti 79,50
Orós 87,00

Caxitoré 74,00
Pedras Brancas 56,00

Gangorra 71,00
Gavião 71,50

Aracoiaba 59,50
Edson Queiroz 20,00

Pirabibu 35,75
Itaúna 36,00

Arneiroz 28,00
Aires de Souza 59,50

General Sampaio 28,00
Sítios Novos 59,50

Cauhipe 65,50
Lima Campos 41,75
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açude e o eventual ponto de injeção e efetuar um cenário de geração FV flutuante, necessita-
se, primordialmente, estabelecer um sistema FV, com características próprias de cada açude 
vigente. Diante disso, é preciso seguir alguns passos antes da simulação do projeto, 
informando características e detalhes importantes para o dimensionamento do sistema, os 
quais serão explanados nas seções seguintes. 
 

3.2.1.1. Localização geográfica 
 
O primeiro passo diz respeito à definição da latitude e longitude do local de estudo. 

Diante da localização definida, o programa gera dados de irradiação global e difusa, além da 
temperatura ambiente do local especificado, os quais, posteriormente, serão utilizados para a 
simulação. 

3.2.1.2. Orientação 
 
Nessa etapa, define-se o azimute do módulo FV, ou seja, a posição em relação ao 

Norte Geográfico e a inclinação deste em relação ao plano horizontal da superfície onde se 
encontra instalado o sistema FV. Vale salientar que o software permite um estudo de 
otimização, mostrando a inclinação ótima para do painel, tendo em vista a localização 
geográfica pré-definida. Por conta disso, de acordo com as características do local escolhido, 
o estudo de otimização obteve uma inclinação de 12° na superfície de instalação dos painéis e 
uma orientação voltada totalmente para o norte, ou seja, azimute 0°, como se ilustra na Figura 
33. 

 
Figura 33 - Interface da definição de orientação azimutal e inclinação no software PVsyst 

 
Fonte: PVsyst 

 

3.2.1.3. Visão geral do sistema 
 
A aba “sistema” do PVsyst permite especificar o módulo FV utilizado na instalação, o 

inversor de potência e oferece a opção de definir a área de instalação dos módulos ou a 
potência instalada (kWp) desejada. É válido salientar que essa ferramenta possui uma 
limitação técnica de área máxima de operação do sistema simulado, possuindo um valor 
máximo de 100.000 m2 de ocupação dos módulos FV. Diante disso, para cada açude, teve 
como parâmetro de entrada o valor de área, respeitando os limites do programa, para a 
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instalação de módulos FV. Logo após, com base na área pré-definida, o software indica o 
valor de potência instalada dos painéis, bem como o arranjo dos módulos de acordo com a 
superfície disponível. Outrossim, é possível definir a quantidade de inversores, bem como o 
número de entradas seguidoras do ponto de máxima potência (MPPT – Maximum Power 
Point Tracker). Ao final da pré-seleção de parâmetros, o PVsyst alerta se o sistema escolhido 
está de acordo com os critérios de dimensionamento, superdimensionado ou 
subdimensionado. 

Por conta disso, a planta dimensionada de acordo com os dados, utilizou-se de 
módulos de silício monocristalinos CS6K-280MS com potência de 280 Wp nas condições 
normais de operação. Quanto aos inversores, utilizou-se o equipamento da mesma empresa de 
inversores da grande usina flutuante de Huainan na China, a Sungrow, como se afirma em 
Arleht (2017, p. 66). Logo após, teve-se como dado de entrada a área ocupada pelos módulos, 
que, tendo em vista a limitação do software, definiu-se um subsistema com 50.000 m2 de área. 
Dessa maneira, com os dados de entrada, bem como os ajustes dos componentes, o 
subsistema destinado à simulação apresentou as características identificadas na Tabela 16. 

 
 

Tabela 16 – Sistema FV definido para os reservatórios para a simulação no PVsyst 

 
Fonte: o próprio autor 

 
É válido ressaltar que, o nível de potência instalada do sistema com os dados presentes 

na Tabela 16, necessita-se de um nível de tensão adequado para estabelecer a conexão à rede. 
Para isso, deve-se recorrer para a Norma Técnica da ENEL CNC-OMBR-MAT-18-0131-
INBR, a qual se intitula “Conexão de Central Geradora de Energia ao Sistema Elétrico da 
Enel Distribuição Rio/Enel Distribuição Ceará”. Nesse documento, encontra-se a tabela que 
relaciona potência instalada e nível de tensão de conexão, ilustrada na Figura 34. Dessa 
maneira, nota-se que na consideração de simulação referente à distância entre a geração 
flutuante e um eventual ponto de injeção, deve-se considerar a distância entre o açude 
analisado e a linha de distribuição de 69 kV mais próxima, a qual teria as condições mais 
propícias de tornar-se um eventual ponto de conexão à rede.  

 

Nome  CS6K-280MS
Potência (Wp) 280

Quantidade 30544
N° de módulos em série 23

N° de strings 1328
Nome SG2000

Potência (kW) 2000
Quantidade 4

N° de entradas MPPT 4
Potência Instalada (kWp) 8552

Área (m2) 49994

Módulo

Inversor

Sistema
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Figura 34 - Nível de tensão no ponto de conexão 

 
Fonte: ENEL (2018, p.25) 

 

3.2.1.4. Estudo de perdas 
 

O estudo de perdas mostra-se como o passo final antes da simulação. Essa análise é 
fundamental em um sistema FV, uma vez que se encontra diretamente relacionado às 
variáveis que indicam o desempenho global do sistema (índices de mérito). Diante disso, o 
software destina abas para a definição da porcentagem das mais diversas perdas presentes em 
um sistema FV com base em estudos prévios de cada perda. 

Assim para os sistemas considerados para os açudes em questão, consideraram-se as 
perdas denominadas gerais desse arranjo baseando-se nas considerações de Sacramento 
(2015, p.88), o qual explana que o fator de perda térmica foi considerado 29 W/m2.K, 
considerando o sistema FV flutuante, uma superfície com livre circulação de ar sobre os 
componentes; as perdas por sujidade foram estimadas em 0,8%; perdas por descasamento, 
perdas ôhmicas e perdas por Degradação Induzida da Luz (LID – Light Induced Degradation) 
foram consideradas no modo default recomendada pelo próprio programa de acordo com as 
especificações pré-definidas. Além disso, considerou-se também, perdas por degradação do 
módulo ao longo de um horizonte de tempo de até 25 anos, representando em seu valor 
default recomendado pelo PVsyst, de 4,8%. Quanto ao inversor, a própria perda devido à 
eficiência desse equipamento é quantificada dependendo do tipo de inversor escolhido. 

Por fim, a aba relacionada às perdas denominada AC, mostra-se como uma análise 
bastante importante, uma vez que, torna possível estimar as perdas referentes à conexão com a 
rede elétrica, influenciando diretamente na quantidade de energia injetada na rede. 
Basicamente, nessa seção, tendo como dado de entrada a distância entre o inversor e o fortuito 
ponto de injeção, o software, com base nos dados previamente definidos de potência instalada 
dos módulos utilizados, calcula a corrente de operação e consequentemente a seção mínima 
requerida do condutor que interligará o inversor ao ponto de injeção, cuja interface é ilustrada 
na Figura 35. Com base nesses dois parâmetros, o PVsyst quantifica  percentualmente e 
expressa as perdas devido à conexão com o ponto de injeção local.  

Assim, para essa metodologia definiu-se um ponto eventual de injeção de energia na 
rede local com base na distância mais próxima à linha de distribuição em funcionamento de 
responsabilidade da concessionária de energia elétrica do CE, visto que esta apresenta 
competências normativas, estruturais e técnicas para coordenar e gerir sistemas FV 
conectados à rede. Além disso, o tipo de infraestrutura escolhida mostra-se como um local 
propício de definição de um eventual ponto de injeção, uma vez que, não somente encontra-se 
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em abundância no perímetro do estado, estando sujeitas a maior proximidade aos açudes 
escolhidos, mas também atende aos critérios de nível de tensão da ENEL, presente na Figura 
34. Dessa maneira, determinaram-se as distâncias com o auxílio do Google Earth, com o 
intuito de avaliar a influência da acessibilidade à rede elétrica vigente no CE em sistemas FV 
flutuantes em cada caso de estudo. 

 
Figura 35 - Interface do PVsyst referente às perdas referente à distância entre o inversor e o 

ponto de injeção. 

 
Fonte: PVsyst 

 

3.2.2. Geração FV flutuante e índices de mérito 
 

A seção vigente tratará da adequação das condições de simulação à condição flutuante 
para cada açude, assim como o cálculo dos índices de mérito com base na eletricidade gerada.  

3.2.2.1. Variáveis de simulação 
 
Com base na especificação do sistema e detalhamento das perdas, possibilitou-se pelo 

software, a geração um relatório de simulação para o açude Araras, mostrado na Figura 36. 
 

Figura 36 – Resultado de simulação para o açude Araras 

 
Fonte: PVsyst 
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Além disso, em um estudo dos resultados detalhados é possível analisar o diagrama 
detalhado de simulação, no qual  mostra-se a energia referente à cada processo de simulação, 
assim como as perdas envolvidas em cada etapa, como mostra-se no diagrama referente ao 
açude Araras, representado na Figura 37. 

 
Figura 37 - Diagrama detalhado de perdas para o açude Araras 

 
Fonte: PVsyst 

 

3.2.2.2. Efeitos da eficiência de conversão flutuante 
 
Como se trata de painéis flutuantes em açudes, deve-se adequar as condições padrão 

simuladas no PVsyst, para a circunstância de superfície arrefecida pela água. Por conta disso, 
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para realizar essa análise é preciso embasar-se no trabalho de Sacramento (2015), o qual 
chegou a resultados de ganhos de eficiência de conversão FV em módulos em condições 
bastante semelhantes ao semiárido brasileiro.  

Nesse contexto, como a simulação abordou o uso de módulos monocristalinos, em 
Sacramento (2015, p. 88), tem-se os ganhos de eficiência horários referentes a esse tipo de 
módulo nas devidas condições flutuantes, como se ilustra na Figura 38. 

 
Figura 38 - Ganhos de eficiência experimental em módulos monocristalinos flutuantes em 

água 

 
Fonte: Sacramento et. al (2015, p.92) 

 
Outrossim, através da simulação, tem-se um estudo detalhado da energia injetada nos 

diferentes horários do dia, tendo em vista a produção anual, Essa ferramenta é ilustrada na 
Figura 39, cuja eletricidade gerada horária tomada como exemplo foi decorrente da simulação 
referente ao açude Castanhão. 

 
Figura 39 - Eletricidade injetada na rede anual horária para o açude Castanhão 

 
Fonte: PVsyst 

 
Desse modo, para adequar a produção elétrica nas condições padrão às condições 

flutuantes, multiplicou-se os ganhos ilustrados na Figura 38, nos respectivos valores de 
energia elétrica efetiva nos horários correspondentes. Ademais, necessita-se frisar que para 
aumentar a quantidade de amostras de ganhos de eficiências nos outros horários, repetiu-se o 
ganho correspondente ao horário de 9h para o ganho de 8h, assim como ao horário de 14h 
para os subsequentes 15h e 16h, uma vez que, nesses períodos, a dinâmica dos sistemas 
flutuantes não sofrem variações tão bruscas de ganho, em comparação aos horários de elevada 
irradiância. 
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3.2.2.3. Índices de mérito 
 
Nessa seção têm-se a aplicação direta das equações referentes aos três índices de 

mérito (produtividade, fator de capacidade e quociente de desempenho), presentes na seção 
1.4.2. Desse modo, com base nos variáveis fornecidas pela simulação, assim como a 
adaptação destes ao cenário completo de geração flutuante, efetuou-se, com base na geração 
FV completa (8h-16h com ganhos de eficiência, acrescidos dos valores de energia dos 
horários restantes, conforme Figura 39), o cálculo de cada índice, referente ao sistema em 
cada açude. Logo após, buscou-se avaliar até que ponto a distância entre a central geradora 
FV e a infraestrutura elétrica propícia para injeção afetaria o desempenho global de um 
sistema FV flutuante. Portanto, na adaptação em questão, executaram-se os seguintes cálculos 
para produtividade final, quociente de desempenho e fator de capacidade respectivamente 
adaptados das Equações 1, 2 e 3 proveniente do trabalho de Araújo, Rank e Bueno (2016 
p.54-55). 

 Y _  [kWh/KWp/ano] =                                                                        [5] 
 P  [%] = _ ∗( )                                                                                      [6] 

 CF [%] =  ∗∗ ∗                                                                                                  [7] 
 
Onde, 
 Y _  é a produtividade final do sistema em condições flutuantes em água em 
kWh/kWp/ano; E    é a energia elétrica total injetada na rede com os ganhos de eficiência de conversão 
em MWh; P  é a potência instalada do sistema vigente em KWp; 
 H(t) é a irradiação do plano inclinado em (em kWh/m2); G  é a irradiância de referência cujo valor é de 1 kW/m2. 
 

Ao final dos cálculos, torna-se possível a quantificação efetiva da performance de cada 
sistema, perante às características definidas dos componentes durante a simulação, além das 
distâncias mensuradas entre os eventuais ponto de geração e ponto de injeção. Por fim a 
posterior avaliação levará em consideração a faixa de valores de quociente de desempenho 
explanadas em Almeida (2012, p.106), a fim de caracterizar a planta em questão como sistema 
bom (0,6 ≤ PR ≤ 0,8), sistema ótimo (PR > 0,75) e sistema ruim (PR < 0,6). 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Nesse capítulo serão exibidos os resultados provenientes do método de hierarquização, 

com base na análise multicritério, mostrando os açudes mais propícios para a instalação de 
módulos FV flutuantes e posteriormente discutidos a respeito da interpretação desses 
resultados obtidos para essa metodologia. Além disso, serão analisados os dados simulados, a 
fim de avaliar a influência das distâncias entre geração e ponto de injeção com base na 
determinação de seus respectivos índices de mérito. Por fim, será estimado o potencial FV 
flutuante em cada sistema tendo em vista o cenário de 2% de superfície ocupada por módulos 
FV e posteriormente o cálculo da eletricidade gerada em um ano. 

4.1. Resultados do método AHP 
 

Com a aplicação do método AHP, foi possível a obtenção da Tabela 17 que apresenta 
de forma hierárquica os açudes pré-selecionados através da aplicação do método AHP. Desse 
modo, a Tabela 17 expõe a pontuação individual dos açudes para cada critério definido na 
metodologia, bem como a pontuação final proveniente da Equação 4.  

 
Tabela 17 – Pontuações por critério e pontuação final hierarquizada dos açudes selecionados 

Fonte: o próprio autor 
 

De acordo com os resultados, nota-se um perfil diversificado para os reservatórios 
selecionados. Inicialmente, os maiores reservatórios confirmaram seu amplo potencial para 

Posição Açude
Valor

Rodovias 
(km)

Valor 
Subestação 

(km)

Valor LTs
(km)

Valor
Área FV (m2)

Pontuação
Final

1º Castanhão 100 100 100 90 97,50
2º Araras 100 100 100 60 90,00
3º Orós 80 100 100 60 87,00
4º Pacajús 100 100 100 40 85,00
5º Banabuiú 100 100 100 20 80,00
6º Pacoti 80 100 100 30 79,50
7º Caxitoré 100 80 100 20 74,00
8º Gavião 60 100 100 10 71,50
9º Gangorra 80 80 100 20 71,00
10º Pentecoste 100 60 100 20 68,00
11º Cauhipe 60 80 100 10 65,50
12º Taquara 100 40 100 30 64,50
13º Sítios Novos 100 60 80 10 59,50
14º Aracoiaba 100 40 100 10 59,50
15º Aires de Souza 100 40 100 10 59,50
16º Pedras Brancas 100 40 80 20 56,00
17º Lima Campos 100 80 5 5 41,75
18º Itaúna 100 40 5 30 36,00
19º Pirabibu 100 60 5 5 35,75
20º General Sampaio 80 40 5 10 28,00
21º Arneiroz 40 5 60 10 28,00
22º Edson Queiroz 80 5 5 20 20,00
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abrigar módulos FV flutuantes em sua superfície, haja vista, os quatro maiores em capacidade 
hídrica, de acordo com o ranking de Oliveira (2018), (Castanhão, Orós, Banabuiú e Araras) 
mantiveram-se entre os dez melhores, os quais encontram-se ilustrados na Figura 40. É bom 
lembrar que os mesmos passam por uma recorrente escassez hídrica provocada por longos 
períodos de seca, reafirmando, dessa forma, a importância do critério área disponível para a 
análise de hierarquização e na avaliação do potencial FV flutuante dos reservatórios em 
questão. Quanto aos dez primeiros reservatórios, a acessibilidade às rodovias apresentou 
valores menores que 3 km, evidenciando uma boa proximidade a estas. Analisando a 
pontuação referente à infraestrutura elétrica, essas barragens mostraram distâncias variadas, 
indo de 0,36 km do açude Araras até a subestação mais próxima em funcionamento, até 13,9 
km para o açude Pentecoste. Para as linhas de transmissão mais próximas, as distâncias 
obtidas apresentaram valores menores que 4 km, resultando em pontuação máxima para os 
dez açudes e evidenciando a proximidade de suas superfícies à rede elétrica em 
funcionamento. 

 
Figura 40 - Dez açudes com características mais favoráveis à instalação FV flutuante 

 
Fonte: ENEL/Google Earth 

 
Além disso, a infraestrutura elétrica em questão apresentou distâncias menores que 

1500 metros para açudes próximos à região metropolitana do CE, cujos maiores centros de 
demanda estão concentrados nesse local. Além do mais, há um número maior de subestações 
da ENEL e CHESF presente nessa região, e consequentemente, a presença mais significativa 
de infraestrutura elétrica nos níveis tensão de 69 kV , 230 kV e 500 kV. Diante disso, os 
açudes localizados próximo à região metropolitana de Fortaleza (RMF), apresentaram uma 
melhor acessibilidade à rede elétrica local. Nesse contexto, isso possibilitaria uma redução de 
distâncias entre a barragem e um eventual ponto de conexão à rede, contribuindo para 
diminuição de custos associados à componentes elétricos e manutenção da central geradora. 
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Além disso, na categorização final isso se confirmou para Gavião, Pentecoste, Pacajús e 
Pacoti, ou seja, 40% dos dez açudes mais propícios encontram-se próximo à região 
metropolitana. A Figura 41 revela a abundância de componentes da rede elétrica presente nos 
entornos do reservatório Gavião, no município de Pacatuba, mostrando-se como um açude 
extremamente propício do ponto de vista de infraestrutura, para a instalação FV flutuante, nos 
mais diferentes níveis de tensão. 

Esse resultado percentual acima permite revelar a conclusão de que reservatórios 
próximos aos grandes centros de demanda energética, considerando-se a rede elétrica em 
funcionamento, podem tornar-se áreas propícias de implementação dessa tecnologia 
conectada à rede, uma vez que há uma infraestrutura conveniente às características requeridas 
para o sistema FV flutuante, como se comprovou para os respectivos reservatórios que 
figuraram entre os dez mais propícios e seus municípios Gavião (Pacatuba), Pentecoste 
(Pentecoste), Pacoti (Horizonte), Pacajús (Pacajús). 

 
Figura 41 - Açude Gavião e infraestrutura elétrica  

 
Fonte: ENEL/Google Earth 

 
Outrossim, a infraestrutura elétrica próxima contribuiu para reafirmar o potencial dos 

grandes açudes mais afastados da região metropolitana, haja vista, há uma estação de 
bombeamento no açude Castanhão que possui conexão com a rede elétrica, além de uma 
infraestrutura de rede de distribuição dos municípios próximos ao reservatórios. Ademais, 
percebeu-se também a existência de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) próxima ao 
açude Araras, assegurando uma acessibilidade propícia, como se exibe nas Figuras 42 e 43. 
Para os açudes Banabuiú e Orós, os respectivos municípios destes possuem infraestrutura da 
rede de distribuição com distâncias menores que 3 km, auxiliando numa eventual 
acessibilidade à rede elétrica. 
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Figura 42 - Açude Araras e Infraestrutura elétrica adjacente 

 
Fonte: ENEL/Google Earth 

 
Figura 43 - Açude Castanhão e infraestrutura elétrica adjacente 

 
Fonte: ENEL/Google Earth 

 

4.2. Resultados da simulação do PVsyst 
 

Esse tópico busca mostrar os resultados obtidos com base nos dados simulados no 
software, bem como nos cálculos efetuados com base nas Equações 5, 6 e 7, para os dez 
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primeiros açudes hierarquizados conforme a Tabela 17. 

4.2.1. Inclinação ótima 
 
Antes mesmo da simulação, percebe-se um resultado interessante, quanto à inclinação 

ótima recomendada pelo PVsyst para os sistemas propostos no CE. Na aba de simulação 
mostrada na Figura 33, esse parâmetro mostrou-se favorável para ângulos de inclinação entre 
10° e 12°. Diante disso, sabe-se que a tecnologia Hydrelio, da empresa Ciel et Terre, possui de 
acordo com Sobral (2018, p.13), estruturas flutuantes, cujo ângulo com a superfície fixa em 
12°, confirmado pela Figura 12. Dessa forma, tem-se que em eventuais instalações FV 
flutuantes no CE, essa tecnologia estrangeira mostra-se como bastante favorável à inclinação 
otimizada visando uma produção anual propícia. 

4.2.2. Diagrama detalhado de simulação 
 
Ao definir todos os dados geográficos, de perdas e características gerais do sistema, o 

PVsyst gera um relatório com o resumo do sistema simulado, bem como um cenário de 
geração para este, exibindo variáveis previamente definidos e novos parâmetros simulados 
com base nos dados de entrada. Dessa maneira, foram realizadas as simulações das plantas 
para os dez açudes e os resultados são apresentados na Tabela 18. 
 

Tabela 18 - Parâmetros anuais provenientes da simulação do sistema FV em cada açude 

Fonte: Dados simulados no PVsyst e tabela elaborada pelo próprio autor 
 

Claramente, observa-se que os valores referentes às perdas entre a conversão e a 
injeção mantiveram valores semelhantes. Isso se confirma com a simulação e justifica-se 
pelas informações da seção 3.2.1.4, quando se ressalta que foram atribuídos os mesmos 
percentuais de perdas gerais nos sistemas referentes aos dez açudes selecionados. Contudo, 
percebe-se uma diversificação maior nas perdas por transmissão, as quais são envolvidas entre 
o inversor e o ponto de injeção, reafirmando-se pela simulação, uma relação intrínseca entre a 
produção de energia elétrica e a acessibilidade à rede elétrica vigente. Diante disso, nota-se 
que valores de distâncias acima de 4 km entre o açude e a eventual infraestrutura de conexão à 
rede, ocasionaram perdas acima de 30%, provocando redução de até 4653 MWh anuais no 
valor efetivo de energia injetada na rede. 

  

Açude

Irradiação 
global

horizontal 
(kWh/m2)

Irradiação 
global
efetiva 

(kWh/m2)

Irradiação 
global

no plano 
inclinado 
(kWh/m2)

Potência 
instalada

(kWp)

Energia 
nominal

do arranjo 
(MWh)

Perdas 
gerais (%)

Perdas por 
transmissão 

(%)

Energia 
disponível
no inversor 

(MWh)

Energia 
injetada 
na rede 
(MWh)

Castanhão 2057 2004 2066 8552 17141 20,40% 7,00% 13885 12915
Banabuiú 2057 2005 2066 8552 16888 20,10% 12,20% 13727 12047

Pentecoste 1965 1906 1965 8552 16299 19,90% 3,40% 13282 12827
Caxitoré 1965 1905 1965 8552 16292 19,50% 31,40% 13331 9139

Orós 2110 2064 2127 8552 17657 20,40% 9,10% 14325 13015
Araras 2062 2008 2070 8552 17172 20,10% 2,80% 13995 13565
Pacajús 1968 1910 1970 8552 16335 19,70% 5,40% 13335 12620
Gavião 2133 2070 2133 8552 17706 19,90% 3,90% 14420 13851

Gangorra 1994 1933 1994 8552 16536 20,10% 34,60% 13457 8804
Pacoti 1968 1909 1969 8552 16325 19,50% 5,70% 13302 12549
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4.2.3. Efeitos na conversão FV flutuante na produção energética  
 
Com a aplicação dos ganhos de eficiência nos respectivos horários, tomou-se como 

exemplo os resultados obtidos para o açude Pentecoste (com maior ganho global na 
eletricidade gerada) mostrados na Tabela 19 e na Figura 44. 

  
Tabela 19 - Energia horária injetada na rede em produção anual (Ex.: Açude Pentecoste) 

Fonte: O próprio autor 
 

 
Figura 44 - Comparação entre energia injetada na rede nas condições padrão e flutuante (Ex.: 

Açude Pentecoste) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Diante disso, repetindo-se o mesmo procedimento para os outros reservatórios, pôde-

se obter a Tabela 20, a qual representa os valores de energia efetivamente gerada pelos 
subsistemas nas condições padrão de simulação do PVsyst e da adequação à condição 
flutuante, bem como o ganho global na eletricidade gerada devido a essa adequação. 

Analisando os resultados da Tabela 20, observa-se um aumento global em todos os 
sistemas dos açudes, reiterando os resultados obtidos por Sacramento (2015, p.92-93) e 
reafirmando o efeito positivo na produção energética na utilização de um mecanismo de 
arrefecimento dos módulos FV. Entretanto, mesmo definido uma mesma planta de análise 
para os dez açudes pré-selecionados para a simulação, percebe-se divergências no percentual 
global de aumento de energia injetada na rede. Além disso, essa porcentagem reduz de forma 

Hora 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h

Condições padrão 1181 1493 1674 1750 1674 1484 1214 844 393

Ganho de eficiência 8,65% 8,65% 10,28% 11,38% 16,21% 15,97% 8,79% 8,79% 8,79%

Condições flutuantes 1283 1622 1846 1949 1945 1721 1321 918 428
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mais significativa, em açudes mais distantes do eventual ponto de injeção, ressaltando que 
mesmo que os ganhos de eficiência sejam semelhantes devido ao mesmo módulo FV utilizado 
na pesquisa, as grandes perdas envolvidas no processo até a injeção comprometem o 
percentual de aumento global do sistema simulado. Portanto, dependendo da distância entre a 
central geradora e o ponto de conexão, caso seja muito longa, poderá haver perdas associadas 
à transmissão tão significativas que o aumento global da energia produzida provocado pela 
tecnologia flutuante não compensaria. 

 
Tabela 20 - Efeitos na energia injetada na rede pelo uso de módulos FV flutuantes em cada 

caso de estudo no período de 8h-16h 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.2.4. Impactos nos índices de mérito 
 
Através das simulações e das Equações 5, 6 e 7, foram executados os cálculos dos 

índices de mérito. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 21. Vale salientar que 
para a análise do desempenho global das plantas vigente, levou-se em consideração o período 
completo de geração (8h-16h com ganhos de eficiência, acrescidos dos valores de energia dos 
horários restantes, conforme Figura 39) e os valores utilizados de potência nominal e 
irradiação do plano inclinado, nos cálculos, encontram-se na Tabela 18.  

 
Tabela 21 - Quadro resumo do cálculo dos índices de mérito 

 
 Fonte: O próprio autor 

 

Açude
Energia 
injetada
(MWh)

Energia 
injetada
flutuante 
(MWh)

Ganho de 
eficência

global (%)

Castanhão 11730 13057 11,31%
Banabuiú 10922 12155 11,29%

Pentecoste 11707 13033 11,33%
Caxitoré 8178 9093 11,18%

Orós 11821 13158 11,31%
Araras 12437 13846 11,33%
Pacajús 11490 12791 11,32%
Gavião 12602 14027 11,31%

Gangorra 7901 8782 11,15%
Pacoti 11401 12691 11,32%

Açude
Energia 

injetada - 
padrão (MWh)

Energia 
injetada -
flutuante 
(MWh)

Produtividade- 
Condições 

Padrão

Produtividade - 
Condições 
Flutuantes

PR - 
Condição 

Padrão

PR - 
Condição 
Flutuante

FC - 
Padrão

FC - 
Flutuante

Castanhão 12915 14242 1510 1665 73% 81% 17% 19%
Banabuiú 12046 13279 1409 1553 68% 75% 16% 18%

Pentecoste 12827 14153 1500 1655 76% 84% 17% 19%
Caxitoré 9140 10055 1069 1176 54% 60% 12% 13%

Orós 13018 14355 1522 1679 72% 79% 17% 19%
Araras 13564 14973 1586 1751 77% 85% 18% 20%
Pacajús 12619 13920 1476 1628 75% 83% 17% 19%
Gavião 13850 15275 1620 1786 76% 84% 18% 20%

Gangorra 8805 9686 1030 1133 52% 57% 12% 13%
Pacoti 12549 13839 1467 1618 75% 82% 17% 18%
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Os dados para o índice “produtividade final” são apresentados na Figura 45. Para obter 
um embasamento teórico na referência do valor de produtividade em questão, a Tabela 22, 
originária do trabalho de Almeida (2012, p.105), explana os valores médios desse parâmetro 
para as regiões brasileiras. 
 

Figura 45 - Produtividade final simulada para os sistemas FV nas condições padrão e 
flutuante 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Tabela 22 - Produtividade final média anual para diferentes regiões brasileiras 

 
Fonte: Almeida (2012, p.105) 

 
 

De início, nota-se uma forte influência das perdas gerais na planta FV, mas 
especificamente, das perdas geradas entre o inversor e o ponto de injeção. De fato, os açudes 
que apresentaram perdas de transmissão na ordem de 30%, apresentaram valores de 
produtividades abaixo de 1200 kWh/kWp/ano (menores que todas as médias anuais 

REGIÃO PRODUTIVIDADE FINAL 
(kWh/kWp/ano)

Centro Oeste 1460
Nordeste 1580

Norte 1500
Sudeste 1300

Sul 1250
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apresentadas na Tabela 22), manifestando os piores desempenhos quanto à quantidade de 
energia injetada na rede, em comparação com os reservatórios que apresentaram uma 
distância entre a geração e a rede elétrica menor que 2 km.  

Para um estudo comparativo desse índice, percebe-se que os valores calculados após a 
simulação do PVsyst, evidenciaram que, em condições padrão, somente os açudes Araras e 
Gavião apresentaram valores de produtividade acima da média anual teórica para a região 
Nordeste, proposta por Almeida (2012, p.105), com valores de 1586 kWh/kWp/ano e 1620 
kWh/kWp/ano, respectivamente. Contudo, nota-se que, com a adequação ao mecanismo de 
resfriamento de módulos FV, ocorreu uma elevação de aproximadamente 10% nesse índice de 
mérito. Contudo, para as barragens Castanhão, Pentecoste, Orós, Pacajús e Pacoti, o cálculo 
da produtividade final para a condição flutuante propiciou não somente um aumento de 10% 
no valor do índice, mas também uma alteração patamar de qualificação, alterando o perfil de 
“abaixo da média anual” para “acima da média anual”, revelando um aspecto positivo da 
utilização desse mecanismo de arrefecimento no parâmetro produtividade final anual. 

Além disso, o fator de capacidade, cujos valores são mostrados na Figura 46 e o 
quociente de desempenho (Potential Ratio) são parâmetros percentuais que salientam esses 
efeitos decorrentes das distâncias consideráveis entre a geração flutuante e o ponto de injeção 
representado pela linha de distribuição mais próxima em funcionamento. Para o fator de 
capacidade, comparando a produção elétrica em condições padrão e em condições flutuantes, 
observou-se, majoritariamente, uma elevação em 2%, fazendo com que, nas condições 
flutuantes, 8 reservatórios apresentassem o valor desse índice entre 18% e 20%. Diante disso, 
esses valores mostram-se bastante próximos do fator de capacidade experimental de 20%, 
obtido em Fortaleza, de acordo com o trabalho de Carvalho et. al (2018, p.173). 

 
 

Figura 46 – Fator de capacidade simulado para os sistemas FV flutuantes 

 
Fonte: O próprio autor 
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Para o quociente de desempenho, necessita-se realizar um estudo mais detalhado, uma 
vez que a literatura fornece uma faixa de valores, os quais são possíveis qualificar as plantas 
em questão. Diante disso, analisando-se as faixas de qualificação presentes no trabalho de 
Almeida (2012, p.106), tem-se que sistemas bons apresentam um quociente de desempenho 
entre 60% e 80% e sistemas ótimos devem apresentar esse parâmetro acima de 75%.  

Por conta disso, a instalação FV presente nas superfícies dos açudes Caxitoré e 
Gangorra, em comparação com os outros reservatórios, apresentaram índices de méritos ruins, 
em condições padrão, salientando-se os valores de quociente de desempenho iguais a 54% e 
52%, respectivamente. De fato, os sistemas FV, presentes nessas barragens, apresentaram 
distâncias acima de 4 km entre a superfície do reservatório e a rede elétrica mais próxima 
considerada. Por outro lado, 3 corpos d’água (Pentecoste, Gavião, Araras) exibiram valores de 
quociente de desempenho acima 75% (limite ótimo) demonstrando, dessa forma, uma 
infraestrutura elétrica significativamente propícia à instalação de painéis FV flutuantes em 
suas superfícies. Por fim, o restante dos açudes (Castanhão, Banabuiú, Pacoti, Orós e Pacajús) 
explanaram quocientes de desempenho entre 60% e 80%.  

Ademais, deve-se ressaltar o efeito positivo devido à utilização do mecanismo de 
arrefecimento dos painéis por intermédio da água. Na Figura 47, tem-se a comparação do 
quociente de desempenho para ambas as condições no cenário de geração. É válido salientar 
que o cenário de geração FV flutuante foi bastante benéfico para a maioria das plantas dos 
açudes estudados. Nesse contexto, tomando as barragens que obtiveram, em condições 
padrão, um quociente de desempenho entre 60% e 80%, teve-se um aumento em torno de 
10% no valor desse índice, elevando-o, nos açudes Castanhão, Orós, Pacajús e Pacoti, para 
valores acima de 75%, em condições flutuantes. Assim, isso permitiu alterar também, nessas 
barragens, a classificação do sistema de boa, em condições padrão, para ótima, em condições 
de arrefecimento. Quanto aos reservatórios Banabuiú e Caxitoré, têm-se a elevação do índice 
em questão para 75% e 60%, respectivamente. Isso evidencia que a condição de arrefecimento 
mostrou-se fundamental para que as plantas destes reservatórios atingissem o limite da 
qualificação ótima e boa, respectivamente. Dessa maneira, nota-se como o uso de módulo FV 
flutuantes em açudes provoca a possibilidade de melhora de desempenho das plantas, devido 
especialmente ao aumento de eletricidade gerada ao final do processo e contribuindo, não 
somente para o aumento do potencial de geração, mas também para os critérios de 
qualificação global. 

Além do mais, de posse dos valores apresentados na Figura 47, infere-se que a rede 
elétrica adjacente aos reservatórios Gangorra e Caxitoré não se encontra propícia para a 
implementação, em alta potência, desse mecanismo de arrefecimento. Desse modo, percebe-
se que necessitaria de uma adequação da infraestrutura elétrica, com o intuito de reduzir a 
distância encontrada de 6,33 km para o açude Gangorra e 5,86 km para o açude Caxitoré até a 
infraestrutura elétrica de distribuição mais próxima, buscando uma rede elétrica mais 
acessível, a fim de estabelecer a interconexão à rede elétrica local. 

Além do que, nos demais açudes, a infraestrutura elétrica mostrou-se adequada e 
favorável à instalação, haja vista constatou-se, para 7 açudes, perdas resultantes das distâncias 
entre a geração e o eventual ponto de conexão menores que 10%, validando o potencial 
promissor, indicado pela análise multicritério, em abrigar essa tecnologia em suas superfícies. 
Isso se confirma também pelo fato de boa parte desses açudes apresentarem produtividades 
média anuais acima de 1580 kWh/kWp/ano, quocientes de desempenho acima de 75% e fator 
de capacidade entre 18% e 20%, quando submetidos à condição flutuante na simulação. 
Assim, embasados nas considerações de Almeida (2012, p.106) e nos dados presentes em 
Carvalho et. al (2018, p.173), os resultados referente à qualificação, nas duas situações 
simuladas, dos corpos d’água são apresentados na Tabela 23. 
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Figura 47 - Quociente de desempenho simulado para os sistemas FV em condições padrão e 
flutuantes 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
Tabela 23 – Qualificação das plantas vigentes embasando-se em Almeida (2012, p.105-106) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.2.5. Potencial de geração 
 
De posse dos valores de energia injetada na rede, nas condições flutuantes, levando em 

consideração nessa análise a eletricidade gerada no período completo (5h-17h, conforme 
Figura 39) obteve-se a Tabela 24, ressaltando o potencial FV flutuante de cada açude com 
base na quantidade de sistemas que este poderia comportar de acordo com o cenário de 2% de 
área limite estipulada na metodologia. Dessa forma, tem-se a eletricidade gerada por cada 
açude, em condições flutuantes, embasando-se no limite de 2% de superfície da barragem 
ocupada por módulo FV. 
 

Açude
Produtividade - 

Condições Padrão

Produtividade - 
Condições 
Flutuantes

PR - 
Condição 

Padrão

PR - 
Condição 
Flutuante

Castanhão Abaixo da média Abaixo da média Bom Ótimo
Banabuiú Abaixo da média Abaixo da média Bom Ótimo

Pentecoste Abaixo da média Abaixo da média Bom Ótimo
Caxitoré Abaixo da média Abaixo da média Ruim Ótimo

Orós Abaixo da média Abaixo da média Bom Ruim
Araras Abaixo da média Abaixo da média Ótimo Ótimo
Pacajús Abaixo da média Abaixo da média Bom Ótimo
Gavião Abaixo da média Abaixo da média Ótimo Ótimo

Gangorra Abaixo da média Abaixo da média Ruim Ruim
Pacoti Abaixo da média Abaixo da média Bom Ótimo
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Tabela 24 - Análise do potencial de geração elétrica anual com base no cenário de 2% da área 
do reservatório ocupados por módulos FV 

  
Fonte: o próprio autor 

 
 

Tabela 25 - Consumo de eletricidade no CE 

   

Fonte: Adaptado de EPE (2017) 

Diante disso, com o somatório do potencial de eletricidade gerada em cada barragem, 
levando em consideração o cenário de geração vigente, notou-se que os dez reservatórios 
possuem o valor teórico de geração anual de aproximadamente 1117 GWh. Com isso, 
analisando os dados originários de EPE (2017), mostrados na Tabela 25, o consumo total de 
eletricidade no CE foi de 11424 GWh no ano de 2017. À luz dessas informações, percebe-se 
que esses dez açudes possuem a capacidade de atender cerca de 10% da demanda elétrica do 
estado. Ademais, ressalta-se que esse resultado foi obtido, relevando-se o comprimento entre a 
central geradora e o eventual ponto de injeção, representado pela distância entre o açude e a 
infraestrutura de distribuição de alta tensão mais próxima em funcionamento. 

 
 

Açude Área limite (m2)
Quantidade 
de sistemas 

de 50000 m2

Eletricidade 
gerada em uma 

planta de 50000 
m2 (MWh)

Eletricidade 
gerada em
2% de área 

(MWh)

Castanhão 960000 19 14242 270599
Banabuiú 280000 5 13279 66396

Pentecoste 246000 4 14153 56613
Caxitoré 260000 5 10055 50273

Orós 650000 13 14355 186610
Araras 600000 12 14973 179675
Pacajús 480000 9 13920 125279
Gavião 172000 3 15275 45826

Gangorra 226278 4 9686 38744
Pacoti 360000 7 13839 96874

2013 2014 2015 2016 2017 Δ%
2017/2016

Part. %
(2017)

Consumo (GWh) 10809 11357 11326 11914 11424 -4,1 100
Residencial 3751 4021 3933 4129 4075 -1,3 34,7
Industrial 2498 2456 2407 2698 2383 -11,7 22,6
Comercial 2043 2183 2254 2318 2260 -2,5 19,5

Rural 1191 1299 1316 1296 1205 -7,1 10,9
Poder Público 569 621 610 651 650 -0,2 5,5

Iluminação Pública 444 458 475 497 526 5,8 4,2
Serviço Público 289 295 306 301 301 0,1 2,5

Consumo Próprio 24 23 24 24 25 2,9 0,2

CONSUMO NO CEARÁ (GWh)
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5. CONCLUSÃO  

 
No presente trabalho foi realizado um estudo por meio de uma análise de critérios de 

acessibilidade às rodovias, à rede elétrica e de área disponível para instalação FV flutuante em 
22 açudes no CE. Obteve-se, então uma pontuação final, a qual analisou o potencial dessas 
barragens em receber essa tecnologia. Além do mais, realizou-se um estudo de caso, com o 
auxílio do PVsyst, para os dez melhores açudes. Assim, obteve-se um cenário de geração FV 
flutuante, tendo em vista a área limite para instalação dos módulos e comparou-se o 
desempenho destes com base no critério de acessibilidade à infraestrutura elétrica em 
funcionamento nas condições padrão e nas condições flutuantes. 

Ao final do presente trabalho, nota-se que o CE mostra-se como um ambiente bastante 
adequado para a instalação de eventuais centrais geradoras com o uso do mecanismo de 
arrefecimento de painéis FV por meio da água. Isso se comprovou pela proximidade da rede 
elétrica, apresentando, em boa parte dos açudes simulados, uma distância menor que 2 km 
entre a superfície deste e a rede elétrica. Além disso, de acordo com a avaliação multicritério 
adotada, barragens próximas a grandes centros de demanda apresentam grandes possibilidades 
de possuírem uma rede elétrica oportuna para uma eventual instalação, uma vez que os 
reservatórios Pacoti, Pacajús, Gavião e Pentecoste exibiram distâncias menores que 1,5 km 
nesse quesito.  

Diante disso, os resultados advindos da análise multicritério e método de 
hierarquização revelaram que 4 (Pentecoste, Pacoti, Pacajús e Gavião) das 10 barragens com 
melhores pontuações, encontram-se próximos à RMF, local com infraestrutura elétrica densa e 
abundante. Outrossim, o porte do açude revelou-se como um fator importante para a 
instalação de plantas FV em suas superfícies. Além do mais, notou-se que 6 (Castanhão, Orós, 
Banabuiú, Araras, Pacoti e Pentecoste) dos 10 açudes com maior capacidade hídrica do CE, 
ficaram entre os 10 açudes com maior pontuação final nos métodos selecionados. 

Outrossim, o software PVsyst Evaluation Mode mostrou-se como uma ferramenta 
bastante útil na simulação de cenários de produção energética para sistemas FV, fornecendo 
um relatório detalhado de variáveis envolvidas no processo desde a conversão até a conexão 
com a rede. Vale ressaltar que essas variáveis foram muito aproveitáveis no cálculo de 
parâmetros que avaliam o desempenho de plantas FV, a fim de proporcionar uma visão mais 
ampla e palpável da influência da acessibilidade à infraestrutura elétrica em funcionamento no 
CE na produção FV flutuante conectada à rede. 

Além disso, puderam-se constatar, a efetividade dos ganhos de eficiência 
experimentais na geração de eletricidade das plantas FV em cada açude pré-selecionado. 
Quantitativamente, todos os açudes simulados obtiveram elevações de aproximadamente 11% 
em sua eletricidade gerada, analisando o período de produção anual horário de 8h a 16h, 
confirmando o potencial promissor para a eventual instalação de um sistema FV flutuante no 
CE.  

Em relação à qualificação dos sistemas FV, observou-se os efeitos da acessibilidade, 
por parte das plantas simuladas em cada reservatório, à infraestrutura elétrica em 
funcionamento no CE. Nesse contexto, os açudes próximos à RMF, os índice apresentaram 
Quocientes de Desempenho calculados acima 80% e Fator de Capacidade variando entre 18% 
e 20%, ressaltando um elevado potencial de geração e uma rede elétrica adequada para a 
conexão. 

Na comparação entre as condições padrão e flutuante, permitiu-se inferir que 5 
reservatórios (Castanhão, Orós, Pentecoste, Pacoti e Pacajús) elevaram o patamar de 
qualificação no índice produtividade média anual, quando submetidos à condição flutuante, 
exibindo valores acima de 1580 kWh/kWp/ano (média anual para a região Nordeste). Além 
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do mais, tem-se como destaque os dois açudes com melhores valores de produtividade, o 
Gavião com 1786 kWh/kWp/ano e o reservatório Araras 1751 kWh/kWp/ano, apresentando 
qualificação ótima tanto nas condições padrão, quanto na flutuante. 

Para o fator de capacidade, em condições flutuantes, 8 açudes (Castanhão, Orós, 
Banabuiú, Pacoti e Pacajús, Gavião, Banabuiú e Araras) obteram valores entre 18% e 20%. 
Assim, esse parâmetro reafirma o potencial dos açudes pré-selecionados em receber essa 
tecnologia. 

Igualmente, comparando o quociente de desempenho, observou-se que a eletricidade 
gerada na condição flutuante em 5 barragens (Castanhão, Orós, Banabuiú, Pacoti e Pacajús) 
permitiu a elevação do patamar de qualificação de “bom” para “ótimo”, apresentando valores 
desse índices acima de 75%. Ademais, destaca-se os três reservatórios com maiores 
quocientes de desempenho, cujos valores foram de 85% para o açude Araras e 84% para os 
reservatórios Pentecoste e Gavião. Desse modo, isso demonstra uma infraestrutura elétrica 
propícia para a geração FV próxima a essas barragens. 

Em contrapartida, as distâncias acima de 5 km, entre a superfície dos açudes Caxitoré 
e Gangorra até seus respectivos pontos de conexão à rede, evidenciaram perdas por 
transmissão acima de 30%. Diante disso, a eletricidade gerada foi comprometida, deixando de 
serem injetados na rede cerca de 4653 MWh anuais devido às perdas. Consequentemente, 
esses reservatórios apresentaram fator de capacidade de 13%, produtividades anuais de 1176 
kWh/kWp/ano e 1133 kWh/kWp/ano, respectivamente (bem abaixo da média do Nordeste) e 
quociente de desempenho, em condições flutuantes, qualificados como ruins, cujos valores 
foram de 60% e 57%, respectivamente.  

Por fim, as plantas simuladas em questão apontaram valores de geração FV flutuante 
de 1117 GWh, os quais proporcionariam, em um ano, o atendimento de aproximadamente 
10% do consumo de eletricidade do CE, tomando-se como base o ano de 2017. Assim, diante 
desses resultados, os valores mostraram-se satisfatórios quanto à implementação da tecnologia 
FV flutuante no CE, levando em consideração a infraestrutura elétrica local e considerando 
apenas 2% de área ocupada por módulos FV. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Análise do potencial de plantas FV flutuantes conectadas às subestações em 
funcionamento no Ceará, levando em consideração o percentual de utilização dos 
transformadores vigentes. 

 Sistema de aquisição de dados de uma planta FV flutuante de baixa potência. 
 Comparação entre estudos de viabilidade financeira entre uma planta FV instalada em 

terra e uma planta FV flutuante. 
 Balanço de carbono de uma planta FV flutuante, incluindo o percentual de degradação 

anual dos módulos e o estudo detalhado do Life-Cycle Emissions do sistema FV. 
 Avaliação de desempenho de um sistema FV flutuante em açudes do Ceará com base 

em parâmetros medidos in loco. 
 Estudo da produção energética híbrida de um sistema FV flutuante em lagos de 

hidrelétricas. 
 Estudo detalhado dos efeitos do sombreamento de da sujidade em painéis FV 

flutuantes em água. 
 Estimação do volume economizado em reservatórios de hidrelétrica ou em açudes 

devido às instalações de painéis FV flutuantes em suas superfícies. 
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8. ANEXOS 
ANEXO A – CURVAS COTA-ÁREA-VOLUME DOS RESERVATÓRIOS 
 

Figura 48 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Pirabibu (1), Edson Queiroz (2), Taquara 
(3), Gangorra (4) 

 
Fonte: DNOCS (2018) /SRH(2018) 
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Figura 49 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Aires de Souza (1), Pedras Brancas (2), 

Arneiroz (3), Lima Campos (4) 

 
Fonte: DNOCS (2018) /SRH(2018) 

 
Figura 50 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Araras (1), Pentecoste (2), 

 
 

Fonte: DNOCS (2018) /SRH(2018) 
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Figura 51 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Orós (1), Pacajús (2), Aracoiaba (3), 
Gavião (4) 

 
   

Fonte: Ribeiro (2011) 
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Figura 52 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Cauhipe (1), Caxitoré (2), Itaúna (3), 
General Sampaio (4) 

 
  

Fonte: Ribeiro (2011)/DNOCS (2018)/SRH(2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) (1) 

(3) (4) 



72 
 

 
  
Figura 53 - Curvas Cota-Área-Volume dos açudes Pacoti (1), Sítios Novos (2), Banabuiú (3), 

Castanhão (4) 

 
 

Fonte: Ribeiro (2011) 
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ANEXO B – Arquivo .KML utilizado no Google Earth 
 

Figura 54 - Interface do arquivo georreferenciado no Google Earth 

 
Fonte: ENEL/Google Earth 
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ANEXO C – Interface do software PVsyst 
 
 

Figura 55 - Interface de entrada do PVsyst 

 
 

Fonte: PVsyst Demo Mode 
 

Figura 56 - Interface de dimensionamento do PVsyst 

 
Fonte: PVsyst Demo Mode 

 


