
 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

 

JOÃO OTÁVIO FREITAS NEGREIROS JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA 

FLUTUANTE NO AÇUDE ORÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA-CE 

2019 



 

JOÃO OTÁVIO FREITAS NEGREIROS JÚNIOR 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA 

FLUTUANTE NO AÇUDE ORÓS 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Ceará como requisito 
parcial à obtenção do título de Bacharel em 
Engenharia Elétrica. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Cesar Marques de 
Carvalho. 
Coorientador: Prof. Msc. Carlos Gustavo 
Castelo Branco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

2019 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

N313m Negreiros Júnior, João Otávio Freitas.
    Metodologia de construção de uma usina fotovoltaica flutuante no Açude Orós / João Otávio Freitas
Negreiros Júnior. – 2019.
    90 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia,
Curso de Engenharia Elétrica, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Prof. Dr. Paulo Ce sar Marques de Carvalho.
     Coorientação: Prof. Me. Carlos Gustavo Castelo Branco.

    1. Substação. 2. Fotovoltaico. 3. Orós. 4. Flutuante. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 621.3



 

 
 

JOÃO OTÁVIO FREITAS NEGREIROS JÚNIOR 
 
 
 
 
 
 
 

USINA FOTOVOLTAICA FLUTUANTE NO AÇUDE ORÓS 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Ceará como requisito 
parcial à obtenção do título de Bacharel em 
Engenharia Elétrica. 
 

Aprovada em: ___/___/______. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo Cesar Marques de Carvalho (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Msc. Carlos Gustavo Castelo Branco (Coorientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Msc. Jonas Platini Reges 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus. 

Aos meus pais e irmãos. 

Aos amigos da UFC.  

 

 
 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Otávio e Alva, pelo amor e motivação diários. 

Ao Prof. Dr. Paulo Cesar Marques de Carvalho, pela excelente orientação. 

Ao Prof. Dr. José Carlos Araújo, pela grande ajuda e disponibilidade para o estudo 

deste trabalho. 

Ao Prof. Dr. Carlos Gustavo Castelo Branco, pela motivação e aprendizagem sobre 

Projetos de Instalações Elétricas. 

Aos amigos Yuri, Matheus Albuquerque, Elvis, Adrielly, Murilo, Danielle, Basílio, 

Suzane e todos os que, de alguma forma, participaram com dicas de estudos durante toda a 

graduação na Universidade Federal do Ceará. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você quiser descobrir os segredos do 

Universo, pense em termos de energia, 

frequência e vibração”  

Nikola Tesla 

 



 

RESUMO 

 

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

planta fotovoltaica (FV) flutuante em água na superfície do reservatório Orós, no estado do 

Ceará (CE) e realizar o dimensionamento de uma subestação para conectá-la à rede elétrica.  

Inicialmente, busca-se observar o potencial do reservatório à recepção dessa tecnologia, com o 

intuito de estabelecer um cenário de geração elétrica. Vale salientar que, para a escolha do 

dimensionamento adequado da usina FV, foi analisado o histórico de volume, cota e área do 

açude, parâmetros de acessibilidade à rede, embasados em um arquivo.kml (Google Earth) 

georreferenciado  proveniente da ENEL, contendo dados das subestações em funcionamento 

próximas. Ademais, tendo em vista a área para instalação dos módulos FV que compõem a 

usina, projetou-se o cenário de geração FV flutuante com o auxílio do software PVsyst. Em 

seguida, foi projetada uma subestação de acordo com os parâmetros exigidos pela 

concessionária ENEL com o objetivo de interligar a usina à rede elétrica. A potência instalada 

da geração distribuída cearense, cujo valor foi de 22,9MW em 2019, é ampliada em até 13% 

com a implementação da Usina FV Flutuante. Além disso, a planta proposta, no cenário de 

geração pré-definido, apresenta um potencial de gerar 5,8 GWh anualmente, sendo essa energia 

mais do que suficiente para atender ao consumo residencial do estado do Ceará durante um ano, 

e sua geração de eletricidade é superior em 4,1% a uma usina FV convencional instalada no 

solo. 

 

Palavras-chave: Orós. Potencial FV. Flutuante. Usina FV. Subestação 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the potential of installing a photovoltaic (PV) plant 

floating in water on the surface of the water reservoir in the state of Ceará (CE) and carry out 

the design of a substation to connect it to the electrical network. Initially, it is sought to observe 

the reservoir potential of the technology, in order to establish a scenario of electric generation. 

It is worth noting that the volume, quota and area of the dam, network accessibility parameters, 

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

substations. In addition, in view of an area for the installation of the PV modules that make up 

a plant, the PV generation scenario was designed with the help of PVsyst software. 

Subsequently, a substation was designed according to the parameters required by the ENEL 

concessionaire in order to interconnect the power plant to the grid. The power generation of 

Ceará State, whose value was 22.9MW in 2019, is increased by up to 13% with an 

implementation of the Floating PV Plant. In addition, a proposed plant, no predefined 

generation scenario, has a growth potential of 5.8 GWh per year, being this energy more than 

sufficient to meet the energy consumption of the state of Ceará for a year, and its generation of 

it is 4.1% higher than a conventional PV plant not installed alone. 

 

Keywords: Orós. PV Potential. Floating. PV Plant. Substation 
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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 do ambiente em que se pautará a pesquisa, além de 

explanar conceitos teóricos úteis no presente trabalho. 

 

1.1 Introdução 

 

Na atualidade, a energia solar vem ganhando espaço crescentemente como fonte de 

geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos (FV), porém alguns fatores de 

cunho econômico e ambiental devem ser analisados. 

A temperatura é um dos fatores que limitam o rendimento dos painéis FV, no entanto, o 

uso de uma tecnologia flutuante para os mesmos propicia uma forma de mitigar tal perca de 

eficiência graças ao aumento das trocas de calor devido à superfície da água. 

A tecnologia dos sistemas FV flutuantes está se difundindo ao redor do globo 

juntamente com pesquisas que mostram sua vantagem em relação aos sistemas FV sobre o solo 

(CAZZANIGA, 2017). São inúmeras as vantagens, tais como resfriamento evaporativo 

provocado nos painéis FV e cabos pela presença do corpo d’água, redução da evaporação da 

superfície livre da água, preservando o volume de água armazenada e também a redução da 

formação de ondas e, assim, a erosão das margens do reservatório. 

O açude Orós, localizado no leito do Rio Jaguaribe, na região centro sul do estado do 

Ceará, foi escolhido para o estudo de caso, onde várias simulações sobre a relação entre a 

superfície do espelho d’água e a área ocupada pelos módulos FV, levando em conta a 

evaporação, serão mostradas diretamente através da curva de permanência. A justificativa para 

sua escolha é o fato do mesmo ser o segundo maior açude do estado (Portal Hidrológico do 

Ceará – COGERH, 2019) com capacidade para até 1,94 milhões de metros cúbicos de água, e 

principalmente, o fato de existir mais informações históricas a serem analisadas, pois o mesmo 

é mais antigo que o Castanhão, primeiro colocado em capacidade volumétrica do estado.  
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 As resoluções 482 e 687 da ANEEL  

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica  - ANEEL, autarquia sob regime especial 

(Agência Reguladora), com sede em Brasília-DF, com a finalidade de produção, transmissão e 

comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo 

federal brasileiro, impõe a nível de alcance nacional,  as resoluções 482 (estabelecer as 

condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída, o que inclui os 

sistemas FV, aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de 

energia elétrica e outras providências, e 687, sendo esta capaz de alterar a 482, bem como os 

módulos 1 e 3 do PRODIST - Procedimentos de Distribuição. 

 

 O setor Fotovoltaico no Brasil e no Ceará 

 

O Brasil possui elevado índice de irradiação solar quando comparado a países da 

Europa, Ásia e da América do Norte, onde a geração FV para produção de energia elétrica já é 

mais disseminada (CRESESB, 2014; CAZAZNINGA, 2017). Os valores de irradiação solar 

incidente em qualquer região do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países 

da União Europeia, como Alemanha, França e Espanha, onde projetos para aproveitamento de 

recursos solares, alguns contando com fortes incentivos governamentais são amplamente 

disseminados (PEREIRA et al., 2006), o que corrobora os custos elevados para o uso da 

tecnologia no Brasil (R. DE A. FILHO, Alexandre Atílio). 

O estado de Minas Gerais e a cidade de Uberlândia, município do território mineiro, são 

os principais geradores FV distribuída no Brasil, ficando em primeiro lugar tanto no ranking 

estadual (137 MW) como no municipal (12 MW), respectivamente, de acordo com a ANEEL. 

Em março de 2019, o estado do Ceará representou o maior do Nordeste em potência 

instalada na geração FV distribuída, segundo a ABSOLAR. O território cearense conta com 

22,9 megawatts (MW) em potência instalada, o que representa 3,6% do Brasil. A capital, a 

cidade de Fortaleza, possui 8,1 MW, no qual corresponde 1,3% do país, e no ranking municipal 

ocupa a sexta colocação. As Tabelas 1 e 2 mostram os rankings estadual e municipal, 

respectivamente. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
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Tabela 1-  Ranking Estadual de Geração distribuída FV 

Ranking Estado 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Participação 
Percentual 

1º Minas Gerais 137 21,7 
2º Rio Grande do Sul 101,9 16,2 
3º São Paulo 76,5 12,1 
4º Santa Catarina 46,9 7,4 
5º Paraná 39,8 6,3 
6º Mato Grosso 23,9 3,8 
7º Rio de Janeiro 23 3,6 
8º Ceará 22,9 3,6 
9º Goiás 21,5 3,4 
10º Pernambuco 17,7 2,8 
11º Mato Grosso do Sul 14,5 2,3 
12º Bahia 14,4 2,3 
13º Rio Grande do Norte 14,3 2,3 
14º Paraíba 12,6 2 
15º Espírito Santo 11,1 1,8 
16º Distrito Federal 10 1,6 
17º Piauí 8,2 1,3 
18º Maranhão 8 1,3 
19º Tocantins 6,3 1 
20º Pará 5 0,8 
21º Sergipe 4,3 0,7 
22º Alagoas 4,2 0,7 
23º Rondônia 2,1 0,3 
24º Amazonas 1,5 0,2 
25º Amapá 1,3 0,2 
26º Acre 0,8 0,1 
27º Roraima 0,6 0,1 

Fonte: Absolar, 2019  
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Tabela 2 - Ranking Municipal de Geração distribuída FV 

Ranking Município 
Potência 
Instalada 

(MW) 

Participação 
Percentual 

1º Uberlândia-MG 12 1,9 
2º Várzea da Palma-MG 11,8 1,9 
3º Rio de Janeiro-RJ 10,9 1,7 
4º Brasília-DF 10 1,6 
5º Buritizeiro-MG 8,7 1,4 
6º Fortaleza-CE 8,1 1,3 
7º Santa Cruz do Sul-RS 8 1,3 
8º Belo Horizonte-MG 5,5 0,9 
9º Petrolina-PE 4,9 0,8 
10º Cuiabá-MT 4,5 0,7 

Fonte: Absolar, 2019 

1.1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal diz respeito ao estudo do potencial de plantas FV flutuantes no 

açude Orós, levando em consideração seu histórico volumétrico desde 1978 através da curva 

de permanência do mesmo, e o projeto de uma subestação para conexão com o sistema 

interligado nacional. As simulações das plantas foram feitas no software PVsyst.  

Quanto aos objetivos específicos, pode-se enumerá-los: 

 Selecionar os dados de menor volume do açude de cada ano desde 1978 (site da ANA); 

 Construir a Curva de Permanência do açude Orós com base nos dados coletados no item 

anterior; 

 Simular no software PVsyst as plantas FV flutuantes de acordo com a menor área da 

superfície a fim de obter o melhor dimensionamento possível para o açude; 

 Determinar a potência FV para a construção da Subestação; 

 Projeto da Subestação de Energia Elétrica responsável por interligar a usina FV ao 

sistema interligado nacional. 
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1.1.2 Justificativa 

 

Tendo em vista que o açude Orós ser o segundo maior reservatório do Ceará, além 

de possuir elevados níveis de irradiância anuais como motivação para a geração FV e os 

benefícios que a tecnologia de módulos FV flutuantes acarreta na redução dos efeitos negativos 

das altas temperaturas registradas sobre a energia gerada dos módulos. Além disso, com base 

nas simulações da curva de permanência do mesmo, considerando a presença e a ausência da 

planta FV flutuante, será possível comparar o ganho que os reservatórios dependentes do açude 

Orós terão no volume de água que deixará de ser evaporada devido à presença dos painéis.  

Com base na potência FV da usina flutuante, foi projetada uma Subestação de 

Energia, de natureza elevadora, próxima ao açude, capaz de interligar a geração FV do Orós ao 

sistema interligado nacional, com a finalidade de cooperar com a matriz energética brasileira, 

aumentando sua resiliência com a diversificação das fontes de energia.  

 

1.1.3 Estrutura do Texto 

 

O presente trabalho é dividido basicamente em oito 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 no açude Orós, perante 

o histórico volumétrico desde 1978, além de explanar os processos de simulação necessários 

com a finalidade de realizar um estudo de caso para uma planta FV flutuante proveniente do 

método anterior. 
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No Capítulo 4 é descrito o projeto de uma Subestação de Energia, de natureza 

elevadora, responsável por interligar a geração FV flutuante do açude Orós ao sistema 

interligado nacional. 

No Capítulo 5 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 6, 7 e 8 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 Aspectos gerais do local de estudo 

 

Essa seção será destinada à caracterização do açude Orós, mostrando aspectos 

relevantes para a motivação do estudo e apresentando aspectos importantes que serão utilizados 

no desenvolvimento da metodologia do trabalho vigente. 

 

1.2.1 Características gerais 

O Açude Orós está localizado no município de Orós, no estado do Ceará, distante 

aproximadamente 450 km de Fortaleza. Sua barragem é responsável por barrar o rio Jaguaribe, 

o mais importante da região, drenando uma área de 25.000 km² (DNOCS, 2019). A Figura 1 

ilustra a localização do açude no mapa do estado. 

Figura 1 - Localização do Açude Orós no Ceará 

 

Fonte: Funceme, 2009 
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Outras finalidades da barragem do Orós são: irrigação do Médio e Baixo Jaguaribe, 

piscicultura, culturas agrícolas de áreas de montante e turismo, sendo projetada e construída 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, com a participação do 

consultor Engenheiro Casemiro José Munarski e do Laboratório Hidrotécnico Saturnino de 

Brito S.A. O Gráfico 1 mostra o histórico volumétrico do açude Orós desde 2004, dados que 

são de grande importância para o dimensionamento da usina FV flutuante.  

Gráfico 1 - Histórico de Volume do Açude Orós desde 2004 

 

Fonte: Portal Hidrológico do Ceará, 2019 

Observa-se que o Orós está, atualmente, enfrentando sérias dificuldades em relação 

ao nível de água, estando até o mês de março, com 9% de sua capacidade de armazenamento. 

A Tabela 3 mostra a situação atual dos 4 maiores açudes do Ceará, o quais detém cerca de 60% 

do total de armazenamento do estado e suas participações individuais, destacando o açude Orós. 

Tabela 3 -  Ranking dos Maiores Açudes do CE 

 

Fonte: Portal Hidrológico do Ceará, 2019 

1º 6700 362,79 36% 9%
2º 1940 175,08 10% 4%

3º 1601 128,6 9% 3%
4º 859,53 581,1 5% 15%

Total 11101 1247,57 60% 31%
CE 18617 3976 100% 100%

Volume Atual 
(hm³)

% de Volume Atual no 
Estado

Banabuiú
Araras

-

Ranking Açude
Capacidade 

(hm³)
% de Armazenamento no 

Estado

Castanhão
Orós
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O Gráficos 2 mostra a comparação, para os meses de Janeiro a Dezembro de 2018, 

da irradiação solar diária média mensal, em kWh/m2.dia, do açude Orós e da província de 

Anhui, na China (Onde atualmente estão em operação as maiores usinas FV flutuantes do 

planeta). A média anual no açude cearense foi de 1 990.06 kWh/m2 enquanto no lago chinês foi 

de 1 292.41 kWh/m2, uma diferença de aproximadamente 53%. Os dados revelam que o local 

de estudo é bastante propício a instalação de plantas FV flutuantes.  

Gráfico 2 - Comparação entre a irradiação solar nas cidades de Orós e Anhui 

 

                                       Fonte: Solarius PV, 2019 

 

1.3  Fundamentação Teórica 

 

Essa parte do trabalho visa trabalhar aspectos informacionais e mostrar a forma de 

cálculo da eficiência dos módulos FV flutuantes e a escolha do açude Orós como estudo de 

caso, bem como a necessidade de construção de uma subestação de energia elétrica.  

 

1.3.1 Influências na geração FV flutuante 

 

Alguns fatores possuem influências externas nos sistemas FV flutuantes, sendo 

necessário analisar as características elétricas dos módulos FV utilizados. Torna-se preciso 
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analisar a curva característica de uma célula FV, a qual deriva diretamente da equação de 

Shockley do diodo ideal, na qual a corrente gerada encontra-se em função da tensão gerada. 

A curva característica de uma célula FV possui dois eixos verticais (Potência Ativa e 

Corrente Elétrica) e apenas um eixo horizontal (Tensão Elétrica), mostrando o comportamento 

da célula de acordo com a variação dos parâmetros citados, conforme o Gráfico 3. 

De acordo com (CORREA, 2015, p.33), a incidência de radiação provoca o incremento 

de uma fotocorrente na curva de operação das células FV. Tal fato permite a obtenção de 

variáveis fundamentais no estudo do efeito 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 característica, e 

consequentemente o rendimento da geração FV. 

Gráfico 3 - Curva Característica de uma célula FV 

 

Fonte: Correa, 2015, p.33 

 

1.3.1.1 Influência da Temperatura  

 

A temperatura possui uma influência direta nos sistemas FV. De acordo com o Gráfico 

4, à medida que a temperatura aumenta, há uma queda na tensão gerada, o que afeta 

negativamente a eficiência do sistema. Tal fato implica na redução da potência máxima, 

prejudicando o ganho com geração de energia. Diversos pesquisadores realizaram estudos e 

experimentos para determinar a relação negativa da temperatura sobre os sistemas FV, dentre 

eles é possível destacar: 
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 Segundo o estudo de (SACRAMENTO, 2015), o aumento de 15°C na temperatura de 

operação de módulos FV acarreta reduções no ponto de máxima potência de 6% a 8%.  

 “Mattei et al”., (2006) descreve que de acordo com o aumento da temperatura o módulo 

diminui sua eficiência de conversão consideravelmente. 

 Os estudos de Guiavarch et al., (2006) e Davis et al., (2001) analisam modelos globais 

de perdas referentes a variações de temperatura utilizando diversos modelos de células FV. 

     

Gráfico 4- Influência da Temperatura na curva Corrente x Tensão 

 

                                      Fonte: Sacramento, 2015. 

 

1.3.1.2 Influência da Irradiância 

 

A irradiância afeta diretamente os sistemas FV, pois quanto maior for a incidência de 

radiação solar sobre os painéis, mantendo-se constante a temperatura, maior será a geração de 

energia elétrica, dentro de certos limites. 

 Foram feitas diversas análises por vários pesquisadores sobre o efeito da irradiância em 

um módulo FV. No entanto, o trabalho de Gnoatto et al., (2008) durou cerca de 12 meses e teve 

como objetivo observar a relação no desempenho de conversão de energia com os níveis de 

irradiação incidente, sendo detalhado de forma interessante o comportamento das correntes 
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geradas em função do aumento de irradiância. O Gráfico 5 representa a curva teórica de um 

módulo monocristalino de 250 Wp, para diferentes valores de irradiância. 

Gráfico 5 - Influência da Irradiância na curva Corrente x Tensão 

 
Fonte: PVsyst 
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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 a tecnologia em estudo e seus 

componentes, a fim de analisar as diferenças em relação aos sistemas terrestres, bem como 

explanar eventuais vantagens e desvantagens nos aspectos construtivos. 

 

2.1.1 Principais Elementos dos Sistemas FV Flutuantes 

 

A geração de energia elétrica através de painéis FV é uma das tecnologias mais 

promissoras por sua sustentabilidade. O sol é uma fonte de energia considerada inesgotável na 

escala terrestre e disponível em todo o mundo (Pinho e Galdino, 2014). Os módulos FV são um 

dos produtos mais eficazes, sustentáveis e ecológicos no campo das energias renováveis (SAHU 

et al., 2016).  

O efeito FV como é denominado o processo de geração de energia elétrica através da 

conversão direta da luz em eletricidade é o princípio básico desse tipo de geração, para isso são 

utilizadas células FV, unidade fundamental do processo de conversão, fabricadas com material 

semicondutor (EPE, 2014). 

De acordo com Sacramento (2015, p.91), os painéis FV flutuantes possuem um 

mecanismo de arrefecimento que proporciona uma melhora de eficiência em até 18% na 

produção de energia em relação aos painéis convencionais.  

A Figura 2 ilustra painéis FV flutuantes, estruturas de sustentação, e os condutores 

elétricos.  
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Figura 2 -  Sistemático de um sistema FV flutuante 

 
Fonte: Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) at the National University of 

Singapore (NUS) 
 

2.1.2 Vantagens e desafios da tecnologia FV flutuante 

 
Em muitos países, a tecnologia FV flutuante trouxe diversas vantagens. Entretanto, é 

válido salientar que a tecnologia flutuante trouxe à tona determinados problemas que 

questionam sua viabilidade e execução. Por conta disso, as seções seguintes apresentarão alguns 

posicionamentos a respeito das vantagens e desvantagens da utilização dos módulos flutuantes. 

 

2.1.2.1 Vantagens 

 

Os projetos FV flutuantes geram resultados de natureza benéfica para a sociedade. Por 

conta disso, alguns estudos citados ao longo dos tópicos seguintes 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: à medida que a temperatura do módulo solar aumenta, sua 

corrente de saída aumenta discretamente, enquanto a saída de tensão é reduzida 

linearmente (R. DE A. FILHO, Alexandre Atílio). Como resultado, o calor reduz 

severamente a geração do módulo FV. Logo, uma redução na temperatura através de um 

melhor fluxo de ar e troca de calor por convecção pode acarretar ganhos aproximados 
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de até 11% em relação aos não flutuantes, de acordo com Sahu, Yadav e Sudhakar (2016, 

p.824).  

 Redução da evaporação da água e da erosão no entorno do reservatório: preservação do 

volume de água armazenada e também a redução da formação de ondas e, assim, a 

erosão das margens do reservatório (GALDINO e OLIVIERI, 2017). 

 Otimização do sistema de transmissão de energia: Um sistema FV flutuante instalado 

no reservatório de uma usina hidrelétrica (UHE) permite economizar água e não 

necessita de investimentos em transmissão pois a infraestrutura existente pode ser 

compartilhada naquele reservatório, substituindo parte de sua geração a eficiência do 

sistema (GALDINO e OLIVIERI, 2017). 

 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). 

 Redução da proliferação de algas: a diminuição da luminosidade acarreta redução da 

fotossíntese e o que afeta a reprodução das mesmas. 

 Sombreamento: o local em que a estrutura se encontra é geralmente distante dos 

grandes centros urbanos o que acarreta redução dos sombreamentos causados por 

construções, como grandes edifícios, conforme afirma [Mckay, 2013]; 

 
2.1.2.2 Desvantagens e desafios 

 
Por outro lado, é válido ressaltar que qualquer sistema possui desvantagens e desafios, 

assim a tecnologia FV flutuante ocasiona dúvidas em relação a sua conformidade de 

implementação, uma vez que o desenvolvimento desse tipo de arranjo FV esbarra em aspectos 

de natureza construtiva e econômica aliados a características ambientais da localidade. Tais 

fatos implicam que os painéis FV flutuantes devem demandar cada vez mais estudos específicos 

para superar esses desafios e otimizar essa tecnologia em um determinado ambiente. Diante 

disso, sobre esses empecilhos e desafios, pode-se explanar: 

   Custo e Desafios: O principal desafio do sistema FV flutuante é projetar a estrutura de 

maneira que se mantenha flutuando. Os flutuadores precisam suportar condições 



 
28 

 
ambientais adversas (ventos, correnteza, acúmulo de algas e organismos vivos nas 

estruturas e enchentes), e para isso são necessários equipamentos de construção mais 

cara pois devem ser robustos e resistentes, de acordo com (Sahu, Yadav e Sudhakar, 

2016), assim como é previsto um alto investimento inicial somado ao elevado custo de 

manutenção em comparação com as instalações tradicionais em terra ou sobre lajes ou 

telhados. Além disso, o sistema FV flutuante, assim como o convencional, exige o uso 

de inversores de frequência e outros equipamentos considerados caros, ainda que na 

atualidade seus custos venham caindo. 

 Local de instalação: Os módulos FV não devem ser instalados em locais de águas 

turbulentas e onde existe ação das marés, como oceanos, que sofreriam alteração da 

posição dos módulos constantemente (Kumar, Shrivastava,Untawale, 2015). 

 Vida útil: A presença da água influencia a vida útil dos equipamentos que compõem o 

sistema FV flutuante, como cabos, estruturas de sustentação e os próprios painéis, 

devendo os mesmos suportarem elevados níveis de umidade (Ferrer-Gisbert et al, 2013). 

Além disso, vibração provocada pela água pode gerar microfissuras que possam vir a 

danificar os módulos, o que acarreta redução da durabilidade e da eficiência, conforme 

(Borba & Novak, 2018). 

 

2.1.2 Módulos FV 

 

Os sistemas FV flutuantes não apresentam grandes diferenças em relação aos sistemas 

FV terrestres. Observa-se que o uso de painéis monocristalinos são os mais utilizados 

atualmente, pois atuam como conversores diretos de energia solar em eletricidade, sendo sua 

tecnologia mais prática e bem constituída. Os módulos FV de material policristalino são mais 

baratos em relação aos monocristalinos devido ao fato de possuírem menor eficiência e 

fabricação menos rigorosa.  

Os painéis FV de silício amorfo são os menos eficientes, porém com vantagens para 

sistemas FV de baixo custo. Suas estruturas cristalinas possuem alto grau de desordem na 

estrutura dos átomos e a vida útil e eficiência são reduzidas logo nos primeiros meses devido a 

um processo de degradação. A seguir, são explanadas as principais características dos módulos 

FV, de acordo com (Pinho e Galdino, 2014), de forma resumida: 
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Painéis FV Monocristalinos: 

 Estrutura cristalina homogênea ao longo do material 

 Eficiência: 15-22 % 

 Densidade de Potência (W/m²): 150 

 

Painéis FV Policristalinos: 

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

variados. 

 Eficiência: 14-20 % 

 Densidade de Potência (W/m²): 135 

 

Painéis FV Silício Amorfo 

 Estrutura composta por várias camadas finas de material sobre o substrato 

 Eficiência: 7-13 % 

 Densidade de Potência (W/m²): 85-110 

 

Para o dimensionamento dos sistemas FV, é necessário analisar o custo dos 

equipamentos, durabilidade, confiança no fabricante e não somente na eficiência, pois o viés 

financeiro deve estar acoplado às necessidades do projeto.  

 

2.1.3 Sistema de estruturas flutuantes 

 

Sistemas de flutuação existem para fornecer espaço e sustentação às estruturas sobre a 

água, construídos sobre o mar aberto, rio, lagos ou açudes, sendo bastante comuns em países 

como Japão, Índia e Coreia do Sul devido à recorrente indisponibilidade de área útil para 

determinados empreendimentos (Sousa, Adriano C. de, 2017).   

Os sistemas de estruturas flutuantes são de vital importância para a sustentação dos 

módulos FV na superfície da água, além de fornecer estabilidade para o melhor aproveitamento 

da irradiação. As empresas produtoras de painéis FV flutuantes possuem tecnologias próprias 

que dependem do local da instalação.  

O Hydrelio© Technology, da empresa francesa Ciel et Terre é uma das tecnologias que 

está em desenvolvimento atualmente, a qual utiliza o polímero de alta densidade (HDPE – High 
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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 3, é apresentado 

a estrutura flutuante da empresa Ciel et Terre, denominada de Hydrelio©. 

Figura 3 -  Descrição de flutuadores com a tecnologia Hydrelio 

 

                            Fonte: Ciel et Terre Brasil, 2015 

 

A companhia australiana Infratech Industries também possui um sistema de flutuação 

própria para painéis FV, adotando um sistema de rastreamento solar no equipamento, além de 

implementar uma configuração de concentração da irradiação solar, ambos com a finalidade de 

aumentar a eficiência do empreendimento em até quase 60%, segundo a própria empresa 

(Hartzell, 2016). 

A empresa americana Thompson Technology Industries, que criou o sistema 

Floatvoltaic, utilizado em um empreendimento no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, 

adotando um sistema de estrutura semelhante ao da empresa Ciel et Terre, de acordo com a 

Figura 4.  
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Figura 4 - Sistema de flutuação criado pela empresa Thompson Technology 

 

 (Fonte: Trapani, 2014). 

 

2.1.4 Sistemas de Ancoragem ou Amarração 

 

Os sistemas FV flutuantes, assim como quaisquer sistemas que sejam construídos sobre 

a água, necessitam estar firmes em relação à terra através de âncoras ou sistemas de amarração 

afim de evitar que ventos e ondulações arrastem tais estruturas.  

Outrossim, as empresas de módulos FV flutuantes utilizam sistemas de ancoragem 

capazes de atenuar perturbações na geração de energia elétrica. Em virtude disso, tais sistemas 

aparentam ser mais complexos, haja vista incluem desde o transporte dos módulos até a 

ancoragem propriamente dita. A Figura 5 representa um sistema de ancoragem em uma usina 

FV flutuante.        

Figura 5 - Sistema de Ancoragem em uma usina FV flutuante 

 

                                   Fonte: Lilita Pacudan, 2017 
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2.1.5 Inversores  

 

A conexão dos sistemas FV à rede elétrica local deve possuir inversores capazes de 

converter tensão e corrente CC fornecidas pelos painéis FV em tensão e corrente CA, de 

qualidade aceitável, ou seja, em conformidade com as normas pertinentes (Pomílio, J.A). Como 

a tensão é definida pelo sistema, o conversor é responsável pela injeção (ou absorção) de 

corrente e, consequentemente, de potência na rede. 

Além disso, os inversores devem ser dotados de sistemas de anti-ilhamento para evitar 

energização indevida de circuitos e também devem ser capazes de operar em paralelismo com 

a rede elétrica, devendo possuir certificação do órgão competente (Innovations 2016, p.85).  

A seguir, as principais topologias da aplicação de Inversores aos sistemas FV, de acordo 

com Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46): 

 Inversor Central: Nessa configuração, os módulos estão dispostos em série e em 

paralelo, sendo interligados ao final por um mesmo inversor, apresentando um arranjo 

mais simplificado e custo reduzido, segundo o esquemático mostrado na Figura 6 

 Inversor por string: nessa configuração, conforme a Figura 7, 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. 

 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 8. 

 Inversor individual/Micro-inversor: esse caso especifica a individualidade do inversor 

para com o módulo FV, conforme mostrado na Figura 9 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 6 -  Esquemático genérico de um Inversor Central 

 

Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46) 

 

Figura 7 -  Esquemático genérico de um Inversor por string 

 

 

Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46) 
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Figura 8 -  Esquemático genérico de um Inversor multi-string 

 

Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46) 

 

Figura 9 -  Esquemático genérico de um Inversor Individualizado ou micro Inversor por 
painel FV 

 

Fonte: Araújo, Rank e Bueno (2016, p. 45-46) 

 

2.2. Cenário Nacional 

 

O Brasil possui capacidade para geração de energia elétrica solar invejável devido aos 

excelentes níveis de irradiação, conforme a Figura 10.  
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Figura 10 -  Média anual global de irradiação global horizontal no Brasil 

 

Fonte: Absolar, 2017. 

 

Além disso, o governo brasileiro incentiva a geração de energia elétrica através de fontes 

limpas para combater a poluição e diversificar a matriz energética nacional, pois a fonte 

hidráulica ainda é predominante, conforme a Figura 11. 

 

Figura 11 - Composição da Matriz elétrica Brasileira 

 

 

                                   Fonte: Absolar, 2019. 
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As vantagens proporcionadas pelos sistemas FV Flutuantes são de interesse para o 

Brasil, especialmente nos lagos das hidrelétricas e no campo. Destaca-se, em território nacional, 

a atuação da empresa francesa de painéis solares flutuantes Ciel e Tierre, detentora da patente 

do Hydrelio, tecnologia capaz de resistir a uma ampla variedade de condições naturais 

produzindo eletricidade solar de baixo custo (Ciel et Terre, 2018). 

Há uma previsão de expansão de cerca de 41 GW na capacidade instalada de geração 

de energia elétrica brasileira até 2026, com predomínio das usinas eólicas e solares, que deverão 

responder por quase 19 GW no período, segundo o cenário de referência de um estudo do 

governo (Cerne, 2017). 

A primeira usina FV flutuante brasileira foi inaugurada no município de Rosana-SP, 

sendo a primeira do país a utilizar o lago de uma hidrelétrica no mundo, possuindo capacidade 

de gerar 101.522 kWh. (Secretaria de Energia e Mineração – São Paulo, 2016). 

 

 Balbina - Amazonas 

 

Na UHE de Balbina (Presidente Figueiredo-AM), na região Norte, foi construída uma 

planta solar FV flutuante com 1 MW de Potência composta por aproximadamente 19 mil 

módulos de silício policristalino distribuídos em uma área de 50.000 m² (Cavalcante, Yuri - 

2018), aproveitando o reservatório e as Linhas de Transmissão da Hidrelétrica do município. 

Uma de suas vantagens é o fato dela evitar a desapropriação de terra, questão importante na 

Amazônia.  Atualmente, está em andamento a ampliação da capacidade de geração da Usina 

para 5 MW.  

 

 Sobradinho - Bahia 

 

Outro projeto semelhante ao de Balbina foi implementado na Hidrelétrica de 

Sobradinho-BA, ilustrada na Figura 12. A previsão é que a capacidade de geração seja ampliada 

para até 300 MW. O projeto foi conduzido pela Universidade Federal de Pernambuco, 

analisando os impactos ambientais e de expansão em larga escala a nível de viabilidade 

econômica. (Ministério de Minas e Energia, 2015). A usina possui um potência instalada de 1 

MW e 7300 módulos de placas solares distribuídos em uma área de 10.000 m² (Chesf, 2018).  
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Figura 12 - Usina FV flutuante de Sobradinho-BA 

 

Fonte: Chesf, 2019 

 

 Cristalina - Goiás 

 

Diferentemente dos outros projetos implementados no Brasil, esse foi construído por 

iniciativa privada em uma propriedade rural do estado de Goiás. A planta consiste em um 

sistema instalado sobre um lago de irrigação, onde 46% de sua área foi coberta pelos 

flutuadores. Possui 1150 módulos de 265 Wp e com potência total instalada de 305 kWp (CIEL 

& TERRE, 2018), essa planta é apresentada na Figura 13. 

Figura 13 - Planta FV Flutuante instalada em uma fazenda de Cristalina-GO 

 

                         Fonte: Ciel et Terre, 2018. 

2.3. Cenário Internacional 

 

No mundo, a maior parte das instalações FV flutuantes está instalada no Japão, sendo a 

maioria em corpos d’água artificiais, como reservatórios, lagoas de armazenamento, irrigação 
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ou retenção e lagos (Mittal et al., 2017). No entanto, sabe-se que o Governo Chinês estimula 

fortemente o setor FV no país, razão pela qual a China abriga as maiores usinas FV do planeta 

atualmente. A necessidade de espaço é responsável pelo estímulo para vários países, 

principalmente de “primeiro mundo” buscarem investimentos nesse setor, como exemplo a 

Holanda.    

A empresa fabricante de flutuadores para painéis FV que se destaca no mercado é a Ciel 

& Terre, com 140 plantas instaladas ao redor do mundo, localizadas principalmente na Ásia 

(Japão), Europa, América do Norte e América Latina.  A seguir, são explanados alguns projetos 

de usina solares flutuantes ao redor do mundo: 

 

 China 

 

A China possui sua matriz energética dependente primariamente do carvão mineral, 

porém é líder mundial na geração de energia renovável. A fabricante de equipamentos para a 

indústria de energia no país asiático que se destaca é a Sungrow, construtora das maiores usinas 

FV flutuantes do mundo, principalmente na província de Anhui. Na Figura 14 são mostrados 

os maiores projetos construídos na China pela Sungrow. 

Figura 14 - Maiores plantas FV flutuantes construídas na China pela Sungrow 

 

                                       Fonte: Sungrow, 2019 
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Em 2018, a geração FV na China contava com aproximadamente 131 GW de Potência 

Instalada (ABSOLAR, 2019), enquanto o Brasil com apenas 2926,7 MW (ANEEL, 2019). Em 

contrapartida, o país asiático possui 1050 kW/m² de média de irradiação solar 

(FRANKHAUGWITZ) enquanto o Brasil 1500 kW/m² (PEREIRA et al, 2006), uma diferença 

de aproximadamente 43%, o que demonstra ainda há muito para ser desenvolvido nesse setor 

no território brasileiro devido ao potencial de irradiação solar. 

 

 Japão  
Em 2007, engenheiros da cidade japonesa de Aichi, na região central do Japão, 

construíram o primeiro projeto FV 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 foi desenvolvido por National Institute of Advanced Science and 

Technology e a princípio não estava conectado à rede, possuindo uma potência instalada de 20 

kWp. 

Em 2018, foi concluída a construção da usina Yamakura Dam, na Figura15, no sudoeste 

de Tóquio, com capacidade de geração de 13,7 MW, o que é ser mais do que suficiente para 

abastecer 4,7 mil residências, segundo a (Ciel et Terre, 2019). 

 

Figura 15 - Usina FV Flutuante de Yamakura Dam, a maior do Japão. 

 
                      Fonte: Ciel et Terre, 2019. 
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 Indonésia 

 

 Em 2017, a empresa de energia indonésia PT Pembangkitan Jawa-Bali (PTPJB) e a 

empresa Masdar, de Abu Dhabi, assinaram projeto de desenvolvimento de uma usina com 

capacidade de 200 megawatts (MW), cobrindo uma área de 225 hectares no topo do reservatório 

de Cirata, na província de Java Ocidental. O reservatório de Cirata de 6.000 hectares já alimenta 

uma usina hidrelétrica de 1GW. A previsão de entrega da primeira parte do projeto, de 50MW, 

é para o terceiro trimestre de 2019.  

 Estados Unidos 

 

Os projetos FV flutuantes dos Estados Unidos situam-se, atualmente, no estado da 

Califórnia, considerado “ensolarado” para os padrões americanos. A cidade de Far Niente 

abriga a primeira usina significativa conectada à rede elétrica, com 175 kWp instalados. 

Projetada pela SPG Solar, é composta por passarelas entre os módulos flutuantes, permitindo, 

dessa maneira, sua limpeza e manutenção (Cavalcante. Yuri, 2018).  

 

 Europa 

 

A usina Queen Elizabeth II, ilustrada na Figura 16, de aproximadamente 6,3 MWp está 

instalada na cidade de Walton-on-Thames, no Reino Unido, onde utiliza a tecnologia  Hydrelio, 

sendo  a maior em operação da Europa por parte da Ciel et Terre. A Holanda, através da empresa 

GroenLeven, anunciou o desenvolvimento de uma usina FV flutuante de capacidade 48 MWp 

no nordeste do país, aproveitando do fato de o país ter grandes porções territoriais alagadas.  

 

Figura 16 - Usina FV Flutuante de Queen Elizabeth II, no Reino Unido 

 

                      Fonte: Ciel et Terre, 2019.  
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3. METODOLOGIA 

 
 

Primeiramente é realizado o estudo sobre os critérios para o dimensionamento da usina 

FV flutuante no reservatório de Orós. Em seguida, é simulada a usina FV flutuante. 

 

3.1 Potencial de Geração FV no Orós 

 

Esta seção visa expor a situação atual do reservatório Orós para a análise do potencial 

de instalação FV flutuante. Ademais, são explicados os métodos de análise para o 

dimensionamento da usina FV flutuante. 

 

3.1.1 Considerações Iniciais 

 

Inicialmente, o trabalho vigente visa priorizar a superfície do corpo d’água para a análise 

da 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 que o açude 

Orós corresponde a aproximadamente 10,5 % da capacidade de armazenamento dos 

reservatórios do Ceará.  

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 

FV 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 de um mapa do sistema elétrico nacional retirado no site da 

ONS – Operador Nacional do Sistema e da ferramenta Google Earth (2019) para a localização 

do açude e obtenção dos arquivos georreferenciados através da concessionária local de energia 

elétrica. Nesse arquivo, permitiu-se visualizar todas as subestações de Energia Elétrica 

originárias da CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco) e da Enel Distribuição 

Ceará, em funcionamento próximas ao Orós.  
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3.1.2 Situação do Reservatório 

 

Para o dimensionamento da usina FV flutuante no açude Orós, é necessário levar em 

consideração a situação do reservatório ao longo dos anos e a proximidade com a rede elétrica. 

 

3.1.2.1 Medições do açude Orós 

 

Com base nos dados de medição desde 1978, de acordo com o Gráfico 6, pôde-se 

construir a curva de volume mínimo anuais. Os dados de medição foram fornecidos pela ANA 

através de seu sistema de acompanhamento de reservatórios e são necessários para a 

modelagem da curva de permanência, nos próximos tópicos.  

Observa-se que, ao longo dos anos, o açude Orós teve uma perca considerável de seu 

volume, ainda que atualmente venha sendo abastecido principalmente pela bacia do rio 

Jaguaribe.  

Gráfico 6 - Dados de Volumes mínimos nos últimos anos para o Orós 

 
Fonte: ANA, 2019. 

O valor médio de volumes mínimos anuais representados no Gráfico 7 é de 941,3 hm³, 

o que corresponde a 48,52 % de da capacidade total do açude, enquanto os valores máximos e 

mínimo foram de 1940 hm³ e 101,462 hm³, respectivamente. O ano de 2018 até o mês de março 
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de 2019 registraram volumes muito abaixo da média, o que acarreta impacto direto do 

dimensionamento da usina FV flutuante.   

 

3.1.2.2 Proximidade com a Rede Elétrica 

 

A subestação que ligará a usina à rede elétrica possui um nível de tensão de conexão em 

13,8 kV, sendo importante conhecer as informações sobre subestações em funcionamento e 

linhas de transmissão próximas ao local, as quais representam componentes chaves para a 

viabilidade do projeto, eliminando-se as despesas atreladas à construção de linhas de 

transmissão de longa distância até os centros consumidores. Diante disso, foi necessário o 

auxílio de ferramentas do Google Earth para cálculo de distâncias reais para determinar a 

distância da futura usina à rede elétrica local. 

As Figuras 17 e 18 mostram as linhas de transmissão de 230 e 500 kV de 

responsabilidade da CHESF, que passam nas proximidades da cidade de Orós, e a subestação 

de 69/13,8 kV da Enel, respectivamente.  

Figura 17 - Mapa de Linhas de Transmissão do Estado do Ceará 

 
Fonte: Eletrobrás, 2019 
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Figura 18 - Subestação de 69/13,8 kV da Enel próxima a cidade de Orós 

 
                                                      Fonte: Google Earth 

 
 

Com o auxílio da ferramenta computacional do Google, pôde-se medir a distância de 

aproximadamente 1,16 km da usina flutuante para a subestação de 69 kV da Enel. 

 

3.1.2.3 Curva de Permanência 

 

A curva de permanência de um açude, rio ou lago, relaciona a vazão ou seu nível, que 

pode ser área, cota, etc., e a permanência no tempo em que a vazão é maior ou igual ao valor 

especificado (Tomasella, Javier- 2019), sendo útil para o estudo do comportamento dos 

reservatórios naturais. Neste trabalho, a curva de permanência será o gráfico de probabilidade 

de não excedência e a área (km²) medida correspondente. Esta fora obtida a partir de dados 

medidos e disponibilizados pela ANA, de 1978 até 2018. O valor de 182,11 km² foi a maior 

área de superfície registrada no açude Orós, equivalendo a 0,03%, o que informa a importância 

de determinada área ser igualada ou superada ao longo do tempo. 

Em 2019, a área medida foi de aproximadamente Amín = 0,32 km², sendo 100% de 

probabilidade da mesma ser superada ou igualada ao longo do tempo de medição. O Gráfico 7 

mostra a curva de permanência do açude Orós. 
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Gráfico 7 - Curva de Permanência (Área x Probabilidade de não excedência) do Orós 

 
Fonte: (ANA, 2019) com alterações do próprio autor.  

 
3.2.1 Estimativa do volume de água que deixará de ser evaporado  

 

O cálculo para o volume de água que a usina FV flutuante evitará que seja evaporado, de 

acordo com (CAMPOS AHLERT, VANESSA - 2017), é dado por:                                         𝑉𝑒 = 𝐸𝑎 𝑥 𝑅 𝑥 𝐴                                      (1) 

Onde:  

Ve = Volume de água que deixa de evaporar, em m³;  

Ea = Taxa de evaporação anual do reservatório, em metros 

R = Redução da Evaporação devido à cobertura;  

A = Área ocupada pela usina, em m². 

 

Analisando a equação 1, a redução de evaporação foi adotada como 33%, conforme (Sahu e 

Yadav, 2016), para sistemas sobre lagos naturais. A área ocupada pelos módulos de 40.851 m² (visto 

que cada usina de 1 MWp necessita de 13.617 m² da superfície do açude, conforme o fabricante 

LSIS e neste trabalho são projetadas 3 usinas) e a taxa de evaporação adotada foi de 2200 mm, de 

acordo com (Araújo, 1990 e Piedra, 2009) para a região do semiárido brasileiro.  Portanto, o volume 

de água que deixará de ser evaporado anualmente pode ser estimado em 29,7 m³.  

 

3.2 Parâmetros e Simulações da Usina FV Flutuante 
 

A simulação da usina solar FV flutuante é feita utilizando o software PVsyst, o qual foi 

desenvolvido pela Universidade de Genebra com a finalidade de estimular o setor FV no mundo. 

Sua interface é capaz de simular projetos isolados e conectados à rede, permitindo importar dados 

meteorológicos de várias fontes diferentes, de acordo com as necessidades do utilizador. Os 
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resultados são apresentados na forma de um relatório contendo Gráficos e Tabelas de vários 

parâmetros.  

 

3.2.1 Localização Geográfica 

 

Na primeira etapa, o programa PVsyst solicita a definição de latitude e longitude do local de 

estudo, de acordo com a Figura 19. Diante da localização definida, o mesmo gera dados de irradiação 

global e difusa, além da temperatura ambiente do local especificado, os quais, posteriormente, 

deverão ser utilizados para a simulação. 

Figura 19 - Latitude de Longitude da cidade de Orós-CE 

 

                                                      Fonte: PVsyst                                                                

 

3.2.2 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 11° na superfície de instalação dos painéis e uma orientação voltada totalmente para 

o norte, ou seja, azimute 0°, como pode ser observado na Figura 20. 
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Figura 20 - Interface da definição de inclinação e orientação azimutal no software PVsyst 

 

Fonte: PVsyst 

 

 

3.2.3 Visão Geral da Usina 

 

Para determinar a área máxima que a usina deverá ocupar, foi utilizado 15% de Amín (da 

seção 3.1.2.3), sendo 0,048 km². De acordo com a fabricante de equipamentos elétricos sul-coreana 

LSIS, uma usina de 1 MWp necessita de 13,617 m² de área disponível para o posicionamento do 

módulos FV flutuantes (Floating Photovoltaic System, LSIS, 2019), portanto, serão projetadas 3 

usinas de 1 MWp que deverão ser conectadas no mesmo ponto com a rede elétrica, perfazendo uma 

área total de 40.851 m² sobre o espelho d’água.  

Na aba “System” do PVsyst, é possível 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. Diante disso, cada pequena usina teve como parâmetro de entrada o valor 

de potência para instalação de módulos FV. A Figura 21 resume as características da usina quanto 

aos arranjos e tipos de módulos FV e potência nominal do inversor para a usina de 1 MWp que 

compõe a Usina de 3MWp. . 
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Figura 21 - Características dos módulos e do Inversor utilizados na simulação de cada usina 

individual de 1 MWp que compõe a usina de 3 MWp 

 

 

                                                             Fonte: PVsyst 

 

3.2.4 Perdas 

 

O fator de perda térmica foi considerado como 29 W/m².K, considerando o sistema FV 

flutuante, uma superfície com livre circulação de ar sobre os componentes (Sacramento, 2015, p.88), 

as perdas por sujidade foram estimadas em 0,8%; perdas por descasamento, perdas ôhmicas e perdas 

por degradação induzida da luz foram consideradas como recomendadas pelo próprio programa de 

acordo com as especificações pré-definidas bem como as perdas por degradação do módulo ao longo 

de um horizonte de tempo de até 25 anos. Quanto ao inversor, a perda é de até 2%, considerando o 

modelo SGI 500 da fabricante Yaskawa. Além disso, a perda no transformador pode ser estimada 

em 2 %, de acordo com o fabricante WEG.   

 

3.2.5 Geração FV 

 

Com base na especificação dos parâmetros da usina e o detalhamento das perdas, pôde-se 

determinar a geração FV em forma de um relatório de simulação, no software PVsyst, conforme a 

Tabela 4. 
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Tabela 4 –  Resultado da simulação para cada usina individual de 1 MWp que compõe a usina 

de 3 MWp 

 

Fonte: PVsyst 

Um estudo dos resultados detalhados é realizado ao analisar o diagrama de perdas de 

simulação, como mostra-se no diagrama a seguir, representado na Figura 22. 

Figura 22 - Diagrama detalhado de Perdas para a Usina de 1 MWp que compõe a usina de 3 

MWp 

 

Fonte: PVsyst 
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3.2.6 Efeitos da eficiência de conversão flutuante 

 

O estudo da usina é referido a painéis FV flutuantes, portanto deve-se adequar às 

condições padrão simuladas no PVsyst para a circunstância de superfície com arrefecimento 

por água. Por conta disso, os ganhos de eficiência de conversão FV em módulos em condições 

semelhantes ao semiárido brasileiro devem ser considerados (Sacramento, 2015). Nesse 

contexto, como a simulação abordou o uso de módulos monocristalinos, tem-se os ganhos de 

eficiência horários referentes a esse tipo de módulo nas devidas condições flutuantes, como se 

ilustra na Tabela 5. 

Tabela 5 - Ganhos experimentais de eficiência para os módulos monocristalinos flutuantes em 
água 

 
Fonte: Sacramento, 2015 

 
Analisando a simulação, tem-se um estudo da energia elétrica injetada na rede nos 

diferentes horários do dia por uma usina de 1 MWp que compõe a usina de 3 MWp, tendo em 

vista a produção anual. Os resultados são registrados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Eletricidade injetada na rede por hora ao longo do ano para cada usina de 1 MWp 
que compõe a usina de 3 MWp 

 
Fonte: PVsyst 

 
O Gráfico 8 representa a injeção total de energia elétrica ao longo do dia, em MWh, para 
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a usina em estudo, de 3 MWp, considerando que os valores anuais de energia elétrica da Tabela 

5 foram multiplicados por 3 e por seus horários correspondentes aos da Tabela 4. 

Foi necessário repetir o ganho correspondente ao horário de 9h para o ganho de 8h, 

assim como o horário de 14h para os subsequentes 15h e 16h, visto que nesses períodos, a 

dinâmica dos sistemas flutuantes não sofre variações tão bruscas de ganho, em comparação aos 

horários de elevada irradiância (Cavalcante, Yuri – 2018). 

Gráfico 8 - Eletricidade injetada total na rede por hora ao longo do ano para a usina em estudo 

 

Fonte: O próprio autor. 
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4 . PROJETO DA SUBESTAÇÃO 

 
Esse capítulo visa a sugestão de um projeto de subestações elétricas que possuem a 

finalidade de conectar a geração FV flutuante proposta ao sistema elétrico da concessionária 

Enel, seguindo a especificação técnica nº 122 - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída ao 

Sistema Elétrico da Enel Distribuição Ceará / Enel Distribuição Goiás/ Enel Distribuição Rio, 

as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039 para instalações elétricas de baixa tensão e 

média tensão, respectivamente. O projeto consiste em 3 subestações de potência nominal 1500 

kVA, perfazendo um total de 4500 kVA instalados.  

 

4.1 Considerações  
 
          As subestações são definidas no Prodist como um conjunto de instalações elétricas em 

média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios, destinados à proteção, 

medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. Portanto, neste trabalho elas surgem 

da necessidade de adequar o nível de tensão, de natureza contínua gerada nos módulos FV, ao 

nível de tensão disponibilizado pela concessionária local, de natureza alternada. 

 

4.2 Tensões de operação 
 

De acordo com os requisitos da concessionária Enel apresentados na Tabela 7, a tensão 

no ponto de conexão da central geradora depende da potência instalada e fica a critério da 

distribuidora, portanto será adotado o nível de tensão em 13,8 kV visto que a usina possui 3 MWp 

de potência FV e 4500 kVA de potência instalada.   

Tabela 7- Tensões no ponto de conexão da Central Geradora com a Enel em função da 
Potência Disponibilizada 

 

                                                     Fonte: Enel, 2018.  
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4.3 Diagrama Unifilar 

 

Nos projetos elétricos em geral, deve-se partir de algumas informações previamente 

definidas. O diagrama unifilar é um documento importante que faz parte dessas informações 

pré-definidas. Através desse documento, o projetista é capaz de definir equipamentos que irão 

compor a subestação. Equipamentos como relés digitais, contatores, entre outros podem ser 

especificados pelo contratante em alguns casos onde este considera padrões próprios ou 

modelos já existentes em outras subestações de sua propriedade, porém, caso não haja nenhuma 

definição prévia a escolha dos equipamentos e seus modelos ficam a cargo do projetista.  

No Diagrama Unifilar, tem-se as informações básicas da parte de potência e da proteção 

da subestação. O Diagrama Unifilar completo do projeto de estudo da usina FV proposta pode 

ser analisado no Anexo B. A partir das informações nele contidas, pode-se verificar que a 

subestação elevadora possui uma entrada de 600 Vdc (contínua), a qual após passar pelos 

inversores é convertida em 380 Vac alternada trifásica e logo em seguida convertida em  

13,8kVac (alternada) trifásica ao passar pelo transformador. Cada subestação é conectada a um 

cubículo em alvenaria, capaz de abrigar um barramento trifásico. O transformador de cada 

subestação é do tipo a seco de tensão nominal 380 V/13,8 kV e de 1500 kVA. Em seguida, o 

cubículo em alvenaria, interligado às saídas dos transformadores e cada subestação é conectado 

ao Sistema De Média Tensão (SDMT) da Enel.   

O desenho contendo o layout das subestações sugeridas incluindo alguns detalhes são 

incluídos no Anexo C.  

 

4.4 Especificações Técnicas 
 

A partir da determinação da potência FV da usina, pode se realizar a especificação 

técnica dos equipamentos que irão compor o sistema elétrico de cada subestação. É necessário 

adotar alguns critérios (capacidade de condução e queda de tensão nos condutores, sugeridos 

nas normas ABNT NBR 5410 e NBR 14039) para que a escolha dos condutores seja adequada. 

Os painéis FV, inversores, transformadores e equipamentos de proteção da instalação serão 

dimensionados nas seções seguintes.    

 

4.4.1 Módulos Fotovoltaicos 

 

O arranjo dos módulos FV de cada usina flutuante de 1 MWp é limitado pelas estruturas 
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flutuantes sugeridas pela fabricante sul coreana LSIS, o qual é distribuído por 180 strings 

compostas por 18 módulos conectados em série cada. A Tabela 8 resume as principais 

características da usina em estudo: 

Tabela 8- Especificações gerais dos Módulos FV para a usina de 3 MWp, em estudo. 

Quantidade de 
Módulos 

Modelo 
Potência 
Unitária 

Tensão 
Unitária 

Corrente 
Nominal 
Unitária 

Potência 
Instalada 

9720 

High Efficiency 
Mono Module Cs3k-
300|305|310|315MS 

(CanadianSolar)  

 310Wp 32,9 Vdc 9,43 A 3013,2kW  

Fonte: Canadian Solar, 2017 com adaptação do autor. 
 

As informações técnicas dos módulos FV encontram-se no apêndice A. 

 

4.4.1.1 Sistemas de Flutuação e Ancoragem 

 
O sistema de Flutuação dos Módulos FV, da fabricante sul-coreana LSIS, está ilustrado 

na Figura 23, os quais exigem uma área aproximada de 13.617 m² para cada usina de 1 MWp, 

totalizando uma área de 40.851 m² para a usina resultante de 3 MWp.  

Figura 23 - Sistema de Flutuação dos Paineis FV Flutuantes 

 

Fonte: LSIS, 2019. 
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4.4.2 Condutores de Corrente Contínua 
 

Os condutores de corrente contínua devem ser dimensionados de forma semelhante aos 

condutores de corrente alternada monofásicos e de acordo com a norma europeia IEC 60364-

7-712. Será necessário que o arranjo dos conectores sejam de 10 strings de 18 paineis em série 

unidos em uma caixa de junção denominada de combiner box, para assim serem concentrados 

em um painel de proteção de corrente contínua denominado comumente como String Box para 

finalmente serem conduzidos ao inversor. É importante que as características dos módulos 

comportem o arranjo proposto para não comprometer seu funcionamento e eficiência de acordo 

com as especificações do Fabricante.  

O diagrama unifilar do Anexo D resume o arranjo básico da instalação em nível de 

corrente contínua de cada usina de 1 MWp. Os condutores que vem de cada combiner box são 

protegidos primariamente por um fusível, o qual é dimensionado de acordo com a corrente 

nominal de cada string.  

 

4.4.2.1 Combiner Box 

As caixas que unem os condutores de cada 10 strings, são dotadas de toda a proteção 

necessária aos módulos FV, como dispositivos de proteção contra surtos, chaves seccionadoras 

etc, além de proporcionarem economia no custo dos cabos de corrente contínua até à String 

Box. Cada string possui seus condutores de seção 4 mm², os quais estão interligados à combiner 

box. Como sugestão, o modelo de combiner box do fabricante PHB, com características 

conforme a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Características da combiner box sugerida 

Número de Entradas Até 24 strings 
Número de Saídas 1 

Faixa de Tensão de Operação 300 a 1500 Vcc 

Painel Indicador              
LCD (128 x 64 pixels) 

Geração de cada String 

Tensão do Sistema 
Falha no DPS 

Falha na Chave 
Seccionadora CC 

Monitoramento Remoto 

Dimensões 
1200 x 750 x 320mm       
(Altura x largura x 

profundidade) 

Dispositivo de Proteção Contra 
Surtos 

Classe 2 
1500 Vcc 

40kA 
                                                 Fonte: PHB, 2019 

 

4.4.2.2 Condutores da Combiner Box até a String Box 

 

Para o dimensionamento dos condutores de corrente contínua, é necessário analisar os 

dados de tensão e corrente nominais, comprimento e queda de tensão máxima admitida do 

circuito que será atendido, de acordo com a norma IEC 60364-7-712. 

 
 Dados do Circuito: 

 
U = 18 x 32,9 V = 592,2 Vdc (tensão nominal de cada string); 

Queda de Tensão Máxima: 1% = 5,922 Vdc 

I = 1,20 x 10 x 9,43 = 113,16 Adc (corrente nominal das 10 string, juntamente com o fator de 

segurança de 20%); 

L = 10 m (distância da Combiner Box até a String Box);  

 
 Cálculo da Resistência do condutor 

 
R = (2∙ρ0 ∙ L)/Sc                   (2) 
 
Onde: 

R = Resistência do Condutor, em Ω; 
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ρ0 = 0,017 = Resistividade do Cobre, em Ωm; 

Sc = Seção do condutor, em mm².  

L = Comprimento do Condutor; 

 

Supondo a seção de 16 mm², substituindo os valores na equação 2, temos que: 
R = (2∙0,017∙ 10)/16 

R = 0,02125 Ω 

Calculando a queda de Tensão no trecho:  

U = R ∙ I 

U% = 0,02125 ∙ 113,16 

U% = 2,4 V < 5,922 V  

Logo, os condutores Positivo, Negativo e Terra deverão ser de 16 mm² cada e fusíveis 

de corrente nominal 125 A. 

 

 

4.4.2.3 Condutores da string box até o Inversor  

 

Analogamente ao item 4.3.2.2, os condutores de corrente contínua que ligam a string 

box a cada Inversor devem ser dimensionados conforme o critério sugerido, utilizando um 

fusível para a proteção dos condutores.  

 
 Dados do Circuito: 

 
U = 18 x 32,9 V = 592,2 Vdc (tensão nominal do barramento da string box); 

Queda de Tensão Máxima: 5% = 29,61 Vdc 

I =  (1,20 x 90 x 9,43) = 1018,44 Adc (corrente nominal do circuito, juntamente com o fator 

de segurança de 20%); 

L = 1000 m (distância aproximada da string box ao Inversor) ; 

 

 Cálculo da Resistência do condutor 

 

Supondo a seção de 300 mm², substituindo os valores na equação 2, temos que: 
R = (2∙0,017∙ 1000)/300 
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R = 0,1133 Ω 

Calculando a queda de Tensão no trecho:  

U = R ∙ I 

U% = 0,1133 ∙ 1060,9 

U% = 120,2 V > 29,61V (Condição Insatisfeita por esse critério). 

Se for utilizado um paralelismo de condutores de 4 condutores de 300 mm², temos que a 

corrente em cada condutor decairá em 1/4, portanto: 

U% = 0,1133 ∙ 1018,44  /4 

U% = 28,84  V < 29,61 V (Condição Satisfeita). 

 

Logo, os condutores de corrente contínua Positivo e Negativo deverão ser de 4 x 300 mm² 

cada e Terra de 2x300 mm², além de fusíveis de corrente nominal 1200 A para cada condutor 

carregado. 

 

4.4.2.4 Barramento de Corrente Contínua da String Box 

 

Cada usina de 1 MWp terá um barramento de cobre de corrente contínua do tipo simples 

que deve suportar a corrente demandada por todas as 90 strings e ter comprimento compatível 

ao espaço demandado por 18 condutores de entrada, conforme o diagrama unifilar CC, no 

Anexo A. 

 

4.4.3 Inversor 
 

Para cada usina de 1 MWp é sugerido um paralelismo de dois Inversores de 500 kW do 

modelo SGI 500XTM da fabricante japonesa Yaskawa, perfazendo um total de 6 Inversores, 

sendo suas especificações contidas no Apêndice B. 

 

4.4.4 Condutores em Baixa Tensão de Corrente Alternada 
 

A saída do Inversor é trifásica, sendo os condutores dimensionados conforme os critérios 

de capacidade de corrente e de queda de tensão, os quais são sugeridos pela ABNT NBR 5410. 

O circuito de corrente alternada deriva da saída de cada inversor e é conduzido ao Quadro Geral 

de Baixa Tensão de Corrente Alternada – QBCA, composto por um barramento capaz de 
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suportar o paralelismo dos dois inversores de cada subestação com a finalidade de conectá-los 

ao transformador.  

 

4.4.4.1 Inversor ao QBCA  

 
 Dados do circuito:  

 

Potência Instalada: S = 500 kVA                     Tensão:       V = 380 V (trifásica) 

Distância: d = 0,02 km                                     Queda de Tensão admissível: 0,02 (2%) 

Fator Térmico p/ 40º C: k1 = 0,91                   Fator de Agrupamento: k2 = 1,0 

Fator de Segurança: 1,1                                    Método da Instalação: D (Elet. Enterrado) 

 

De acordo com o método da Capacidade de Corrente, sugerido pela NBR 5410, temos:  

 

 

 Corrente Nominal: 

 𝐼𝑛 = √   𝑥 𝑉           (3) 

 
→In = 759,7 A 
 

Logo, o Disjuntor escolhido, de acordo coma corrente calculada através da equação 3, 

é tripolar de 800 A. 

 

 Corrente de Projeto: 

 𝐼𝑝 = 𝐼𝑛 𝑥 𝐹𝑠 𝑘  𝑥 𝑘             (4) 
 
→Ip = 918,32 A 
 

Os condutores escolhidos, através da corrente de projeto calculada conforme a equação 

4, são de 4x3F(#120mm2)+4xN(#120mm²)+ 2xT(#120mm²) e com isolação do tipo EPR 90ºC 

0,6/1kV. Utilizando o método da Queda de Tensão, sugerido pela NBR 5410, temos: 

 

V = 𝑉∗V%𝐼𝑛 𝑥 𝑑         (5) 
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→ V = 0,5 V/A.km 

 

Os condutores escolhidos através de tal critério, de acordo com a equação 5, são: 

3F(#95mm2)+N(#95mm²)+ T(#95mm²) e com  isolação do tipo EPR 90ºC – 0,6/1kV. Desta 

forma, deverá ser adotado o cabo dimensionado conforme critério de capacidade de corrente, o 

qual apresentou maior seção: 4x3F(#120mm2)+4xN(#120mm²)+ 2xT(#120mm²) e isolação do 

tipo EPR 90ºC – 0,6/1kV.  

4.4.4.2 QBCA ao Transformador 

 

 Dados do circuito:  

 

Potência Instalada: S = 1000 kVA                    Tensão:  V = 380 V (trifásica) 

Distância: d = 0,005 km                                    Queda de Tensão admissível: 0,02 (2%) 

Fator Térmico p/ 40º C: k1 = 0,91                    Fator de Agrupamento: k2 = 1,0 

Fator de Segurança: 1,1                                    Método da Instalação: D (Elet. Enterrado) 

 

De acordo com o método da Capacidade de Corrente, utilizando os dados do circuito na 

equação 3, temos que o Disjuntor escolhido é tripolar de 1600 A. 

Os condutores escolhidos, através da corrente de projeto calculada, de 186,56 A,  

conforme a equação 4, são de 4x3F(#240mm2) e com isolação do tipo EPR 90ºC – 0,6/1kV e 

com isolação do tipo EPR 90ºC 0,6/1kV.  

Utilizando o método da Queda de Tensão, sugerido pela NBR 5410, conforme a equação 

5, temos que a queda de tensão é de 1V/A.km, portanto os condutores escolhidos através de tal 

critério são: 4x3F(#240mm2)+4xN(#240mm²)+ 2xT(#240mm²)  e com isolação do tipo EPR 

90ºC – 0,6/1kV. Desta forma, deve ser adotado o cabo dimensionado conforme critério de 

capacidade de corrente, o qual apresentou maior seção: 4x3F(#240mm2)+4xN(#240mm²)+ 

2xT(#240mm²) . 

 

4.4.5 Transformador 

 

O transformador deve ser trifásico, ligado em Estrela com neutro aterrado no lado de 

baixa tensão e em delta no lado de média tensão, a seco, de tensão nominal 380/13800 V e 
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potência nominal determinada da seguinte forma, adotando um fator de potência FP de 0,92: 

 
Strafo = (1004,4 kW) / FP → (1004,4 kW)/0,92 = 1091,74 kVA ~ 1500 kVA (Comercial) 

 
Reserva Técnica =  – 9 ,7   𝑥 = 27,21 % 
 
27,21 % < 30% (Condição satisfatória, conforme a NT– 002/Enel). 
 

Logo, será utilizado no projeto apenas 1 transformador de 1500 kVA em cada 

subestação, perfazendo um total de 3 transformadores. 

 

 

4.4.6 Condutores em Média Tensão 

 

Os condutores em média tensão devem ser dimensionados conforme a ABNT NBR 

14039, no entanto os métodos de cálculos das correntes nominais e de projeto estão de acordo 

com a ABNT NBR 5410.  

  
 

4.4.6.2 Transformador até o Painel Geral de Média Tensão 
 

 Dados do circuito:  

 

Potência Instalada: S = 1500 kVA                   Tensão:  V = 13800 V (trifásica) 

Distância: d = 0,1 km                                      Queda de Tensão admissível: 0,005 (0,5%) 

Fator Térmico p/ 35º C: k1 = 0,91                   Fator de Agrupamento: k2 = 1,0 

Fator de Segurança: Fs = 1,0                           Método da Instalação: Banco de Dutos 

Fator de potência: Cosφ = 0,95Ângulo:  φ = 18,19° 
Resistência do Condutor  R = 0,271 ohm/km 
Reatância do Condutor  X = 0,297 ohm/km 
 

De acordo com o método da Capacidade de Corrente, utilizando a equação 3 e os dados 

do circuito, a corrente nominal é de 62,75 A, portanto, o disjuntor escolhido é tripolar de 630 

A e 16 kA de capacidade de interrupção, do tipo a vácuo e nível básico de isolamento de 95 

kV.  

Os condutores escolhidos através do critério da capacidade de corrente, conforme a 

corrente de projeto, de 69 A (calculada utilizando a equação 4), são: 3F(#16mm2) e com  isolação 
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do tipo EPR105ºC– 12/20kV.  

Utilizando o método da Queda de Tensão, de acordo com a equação 6, temos: 

 

V% = √   𝑥 𝐼𝑛 𝑥 c sφ x X se φ x𝑉               (6) 

 

→ V% = 0,27% 

 

Os condutores escolhidos através de tal critério são: 3F(#95mm2) e com  isolação do tipo 

EPR – 12/20kV. Desta forma, deverá ser adotado o cabo dimensionado conforme critério de 

queda de tensão, o qual apresentou maior seção: Condutor: 3F(#95mm2)  -  Isolação: EPR105ºC- 

12/20 kV. 

Os cabos de média tensão da subestação serão instalados em banco de dutos para 

interligação do transformador de força até o painel geral de média tensão. Serão utilizados cabos 

de cobre com isolação termofixo EPR 105 e isolamento 12/20 kV com seção de 95 mm². 

 

4.4.6.3 Painel de Média Tensão ao Ponto de Conexão com a Concessionária 
 

 Dados do circuito:  

 

Potência Instalada: S = 4500 kVA                    Tensão:  V = 13800 V (trifásica) 

Distância: d = 0,008 km                                    Queda de Tensão admissível: 0,01 (1%) 

Fator Térmico p/ 35º C: k1 = 0,91                    Fator de Agrupamento: k2 = 1,0 

Fator de Segurança: Fs = 1,0                             Método da Instalação: D (Elet. Enterrado) 

Fator de potência: Cosφ = 0,95Ângulo:  φ = 18,19° 
Resistência do Condutor  R = 0,271 ohm/km 
Reatância do Condutor  X = 0,297 ohm/km 
 

De acordo com o método da capacidade de corrente, utilizando a equação 3 e os dados do 

circuito, a corrente nominal é de 189 A, portanto, o disjuntor escolhido tripolar de 1250 A e 16 

kA de capacidade de interrupção, do tipo a vácuo e nível básico de isolamento de 95 kV.  

Os condutores escolhidos através do critério da capacidade de corrente, conforme a 

corrente de projeto, de 206 A (calculada utilizando a equação 4), são: 3F(#95mm2)+N(#95mm²)+ 

T(#95mm²) e com  isolação do tipo EPR105ºC– 12/20kV.  

Utilizando o método da Queda de Tensão, de acordo com a equação 6, temos: 
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V% = √   𝑥 𝐼𝑛 𝑥 c sφ x X se φ x𝑉               (6) 

 

→ V% = 0,83% 

 

Os condutores escolhidos através de tal critério são: 3F(#95mm2) e com isolação do tipo 

EPR 105°C – 12/20kV. Desta forma, deverá ser adotado o cabo dimensionado conforme critério 

de queda de tensão, o qual apresentou maior seção: Condutor: 3F(#95mm2) -  Isolação: 

EPR105ºC- 12/20 kV. 

 

4.4.7 Sistema de Proteção e Medição 

 
Basicamente os elementos de proteção dos sistemas elétricos se resumem a relés e 

dispositivos de seccionamento em operação com um conjunto de subsistemas integrados que 

interagem entre si com o objetivo de produzir a melhor atuação sobre a instalação, ou seja, 

isolar a área defeituosa sem que esta comprometa o restante dos demais sistemas interligados à 

rede. Estes subsistemas são formados basicamente por relés, disjuntores, transformadores de 

instrumentação e pelo sistema de suprimento de energia. Os relés de proteção são dispositivos 

responsáveis pelo gerenciamento e monitoramento das grandezas elétricas em um determinado 

circuito, sendo projetados para sentir perturbações no sistema elétrico e automaticamente 

executar ações de controle sobre dispositivos de disjunção a fim de proteger pessoas e 

equipamentos (LEÃO, R.P.S, 2019).  

A concessionária Enel exige que o acessante ao seu sistema atenda aos critérios 

definidos na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Equipamentos exigidos pela concessionária para a Central Geradora 

 
Fonte: Enel, 2018 

A proteção da subestação, portanto, deverá ser dotada de elementos de desconexão, 

interrupção, Transformador de acoplamento (para interface entre os dois sistemas, conforme 

dimensionado no item 4.2.5), contra sub e sobretensão, sub e sobrefrequência, desequilíbrio de 

corrente, desbalanço de tensão, sobrecorrente bidirecional, sobrecorrente com restrição de 

tensão, relé de sincronismo, além de um sistema de anti-ilhamento, bem como o seu sistema de 

medição deverá ser um medidor de 4 quadrantes. Cada um desses itens será comentado nas 

seções seguintes.  

 
4.4.7.1 Elemento de Desconexão  
 

O elemento de desconexão (geralmente chave seccionadora) deve ser situado próximo 

ao ponto de conexão e tem a finalidade de separar os sistemas do acessante e da concessionária 

afim de evitar energização indevida para garantir a segurança dos operadores do sistema elétrico 

interligado durante manutenções de qualquer natureza, devendo ser visível e acessível à 

concessionária.  

 

4.4.7.2 Proteção de Subtensão e Sobretensão 
 

O relé que comanda a abertura do disjuntor geral da subestação, localizado entre o painel 

de média tensão e a medição deve possuir as funções de subtensão (quando a tensão lida for 

inferior a 80% da tensão nominal), e de sobretensão (quando a tensão for acima de 120% da 

tensão nominal). Essas funções devem atuar para comandar abertura do disjuntor nos tempos 

especificados pela concessionária quando a tensão lida estiver dentro de tais intervalos, 

conforme a Tabela 11. 
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Tabela 11 – Requisitos da concessionária para a conexão da Central Geradora em termos de 
tensão e tempo de desconexão. 

 
Fonte: Enel, 2018 

 
 
 

4.4.7.3 Proteção de Subfrequência e Sobrefrequência 
 

Analogamente ao item anterior, o disjuntor geral da subestação, localizado entre o painel 

de média tensão e a medição deverá possuir as funções de subfrequência (quando a frequência 

lida do sistema for inferior a 58,5 Hz), e de sobrefrequência (quando a frequência for igual ou 

acima de 62 Hz). Essas funções deverão atuar para comandar abertura do disjuntor nos tempos 

especificados pela concessionária, conforme a Tabela 12. 

Tabela 12 - Requisitos da concessionária para a conexão da Central Geradora em termos de 
frequência e tempo de desconexão. 

 
Fonte: Enel, 2018 

 
4.4.7.4 Proteção de Desequilíbrio de Corrente 
 

O relé deve detectar se as correntes medidas em cada fase do sistema proveniente da 
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geração FV estão equilibradas, devendo atuar para desconectar os dois sistemas em caso de 

desequilíbrio dentro de certos parâmetros afim de evitar prejuízo para a qualidade de energia 

da rede de distribuição.  

 
4.4.7.5 Proteção de Desbalanço de Tensão 
 

O desequilíbrio em um sistema elétrico trifásico é uma condição na qual as três fases 

apresentam diferentes valores de tensão em módulo ou defasagem angular entre fases diferentes 

de 120º elétricos ou, ainda, as duas condições simultaneamente (PAULILO. G, 2019), portanto, 

a subestação deve ser desconectada do sistema da concessionária nessa condição.  

 
4.4.7.6 Proteção de Sobrecorrente Direcional 

A concessionária define que o relé de proteção possua as funções 67 (sobrecorrente 

direcional de fase) e 67N (sobrecorrente direcional de neutro), que são determinadas por meio 

de várias técnicas, sendo a mais comum através de uma comparação entre o ângulo de tensão 

de sequência positiva e os ângulos de corrente de sequência positiva, já que o fluxo de potência 

é bidirecional, o que pode acarretar falha no modo de atuação esperado para faltas elétricas por 

parte das funções 50/51 e 50N/51.  

 

4.4.7.7 Proteção de Sobrecorrente com restrição de tensão 
 

A função de sobrecorrente com restrição de tensão possui o seu valor de pick-up 

(atuação) alterado para caso o valor da tensão ser inferior ao nominal, tendo o objetivo de 

acelerar o atuação do relé conforme as funções de sobrecorrente (50/51 e 50/51N) a partir da 

redução da tensão.  

 
4.4.7.8 Relé de Sincronismo 
 

De acordo com a concessionária Enel, não é necessário relé de sincronismo específico, 

mas um sistema eletroeletrônico que realize o sincronismo com a frequência da rede e que 

produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira 

que somente ocorra a conexão com a rede após o sincronismo ter sido atingido.  

Segundo a Literatura, o sistema de sincronismo atua de diversas formas, utilizando 

técnicas de controle avançado para detectar a amplitude, frequência e ângulo de fase da onda 
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fundamental da tensão da rede de distribuição e, em seguida, utiliza tais informações obtidas 

para o ajuste do modo de operação do Inversor.  

 

4.4.7.9 Sistema de Anti-ilhamento 
 

O fenômeno do Ilhamento ocorre quando uma parte da rede de distribuição torna-se 

eletricamente isolada da subestação, mas continua a ser energizada por geradores distribuídos 

ao longo do subsistema desconectado. Além de comprometer a segurança, como citado 

anteriormente, um ilhamento compromete também a coordenação do sistema de proteção e da 

malha de aterramento da rede ilhada, bem como a qualidade da energia fornecida para seus 

consumidores, pois está fora do controle da concessionária (Pádua, Marcelo S. de, 2006). 

Portanto, a proteção de anti-ilhamento deve obter informações do status de fornecimento da 

concessionária para garantir a desconexão física, caso a mesma se encontre desenergizada, entre 

a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a 

parcela de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a 

interrupção do fornecimento.  

 
 
 
4.4.7.10 Sistema de Medição 
 

Os custos de adequação do sistema de medição são de responsabilidade do 

empreendimento. Estes custos correspondem à diferença entre os custos dos componentes do 

sistema de medição requeridos para o sistema de compensação de energia elétrica e dos 

componentes do sistema de medição convencional utilizados em unidade consumidoras do 

mesmo nível de tensão. O sistema de medição deve atender às mesmas especificações exigidas 

para unidades consumidoras conectadas no mesmo nível de tensão da minigeração distribuída, 

acrescido da funcionalidade de medição bidirecional de energia elétrica ativa. 

Conforme a Figura 24, é necessário um MEDIDOR de 4 quadrantes para interpretar o 

fluxo de energia ativa e reativa entre a rede e a usina FV. A Tabela 13 interpreta o fator de 

potência de acordo com cada quadrante de operação. 
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Figura 234 - Diagrama de um Medidor de 4 quadrantes 

 
Fonte: (Siqueira et Al, 2014) 

 

Tabela 13 - Comportamento da potência ativa em cada região do diagrama de um Medidor de 
4 quadrantes 

 
Fonte: (Siqueira et Al, 2014) 

 
4.4.8 Aterramento 
 

O sistema de aterramento é utilizado para fornecer um caminho para as correntes de 

falta à terra de mais baixa resistência possível, tornar os equipamentos de proteção mais 

sensíveis a isolar falhas à terra, proporcionar escoamento adequado para a terra de descargas 

atmosféricas, escoar cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos, dentre outras 

funções. Tais sistemas podem ser dimensionados de várias maneiras, desde uma simples haste, 

placas de formas de diversos tamanhos e até mesmo cabos enterrados no solo (Kindermann et 

all, 1995).  

É necessário que sejam projetadas malhas de terra com cabo de cobre nu de seção 

50mm² e hastes de terra em cobre de 3,0m x 5/8”, distribuídas adequadamente e interligadas, 

sendo de grande importância que algumas medições de equipotencialidade sejam feitas ao longo 

do ano visando verificar a adequação do sistema de aterramento. Neste projeto, devem ser 

utilizados, no mínimo, 6 hastes, de distância mínima de 3,0m. Haverá uma malha junto ao poste 

do ponto de entrega, uma sob a subestação e outra sob o cubículo do painel de média tensão.  
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4.5 Resumo dos Condutores 

 

As Tabelas 14 e 15 resumem as principais especificações dos condutores CC e CA 

dimensionados, respectivamente, para cada uma das 3 subestações.  

Tabela 14 – Seções dos condutores e proteções utilizadas para os circuitos CC. 

Circuito CC Positivo Negativo Terra Comprimento Proteção 

10 strings – 

Combiner Box 

4 mm² cobre 

impermeável 

4 mm² cobre 

impermeável 

4 mm² cobre 

impermeável 
- 

Fusível HH 

10 A 

Coombiner Box – 

String Box 

16 mm² cobre 

impermeável 

16 mm² cobre 

impermeável 

16 mm² 

cobre 

impermeável 

10 m 
Fusível HH 

125 A 

String Box - 

Inversor 

4x300 mm² 

cobre 

impermeável 

4x300 mm² 

cobre 

impermeável 

4x300 mm² 

cobre 

impermeável 

1000 m 
Fusível HH 

1200 A 

Fonte: O próprio autor. 

Tabela 15 – Seções dos condutores e proteções utilizadas para os circuitos CA 

Circuito CA Fases Neutro Terra Distância Proteção 

Inversor - 

QBCA 

4x(3Fx120 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV 

4x(3Fx120 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV 

4x(3Fx120 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV 

2 m Disjuntor 800 A 

QBCA - 

Transformador 

4x(3Fx240 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV 

4x(3Fx240 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV  

4x(3Fx240 mm²) 

cobre EPR 90°C 

0,6/1 kV 

5 m Disjuntor 1600 A 

Transformador 

– Cubículo de 

Média Tensão 

 3Fx95 mm² 

cobre EPR 90°C 

12/20 kV 

- - 10 m Disjuntor 630 A 

Cubículo de 

Média Tensão - 

Enel 

3Fx95 mm² 

cobre EPR 

105°C 12/20 kV 

- - 5 m Disjuntor 1250 A 

Fonte: O próprio autor. 
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5. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

Neste capítulos é discutido o método de escolha da área ocupada pelos módulos FV 

flutuantes. Além disso, serão analisados os dados da simulação da usina FV flutuante. Por fim, 

será discutida a eletricidade gerada anualmente. 

 

5.1. Área ocupada pelos módulos FV  
O critério da escolha para a área ocupada pelos módulos FV considerou, primeiramente, 

o potencial de geração FV no açude. Também foi considerada a necessidade de contribuição 

para a continuidade do nível do reservatório ao longo do tempo, tendo em vista que as altas 

taxas de evaporação provocam um déficit hídrico ao longo do ano nos reservatórios do Ceará, 

pois inicialmente é esperado que a usina evite que parte da água seja evaporada ao evitar a 

incidência da irradiação solar na superfície da água. A Figura 25 mostra a cidade de Orós no 

mapa climático do estado do Ceará, onde em média as taxas de evaporação são três vezes 

maiores que as de precipitação (FUNCEME, 2012).  

Neste trabalho, foi utilizado 15% da menor área de superfície registrada ao longo da 

análise do histórico do açude disponibilizado pela ANA, visto que um percentagem maior 

poderia acarretar impactos negativos na pesca local ao aumentar a DBO (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio) reduzindo as taxas de oxigênio dissolvidas na água, pois os painéis FV atuam 

bloqueando a luz solar necessária para a fotossíntese das algas (MORAES, Paula Louredo, 

2019). Espera-se que o volume de água do açude aumente com o decorrer da estação chuvosa 

para que a percentagem da área ocupada pelos módulos FV seja reduzida, o que pode minimizar 

os impactos desfavoráveis da mesma sobre o reservatório.  
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Figura 24 - Mapa Climático do Estado do Ceará 

 
Fonte: Funceme, 2012, com adaptação do autor. 

 

 

5.2. Resultados da simulação 
 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na simulação da Usina de 1 MWp, 

a qual compõe a usina FV de 3 MWp, no software PVsyst, considerando os detalhes gerais 

descritos nos capítulos anteriores e os efeitos da conversão FV flutuante na geração de 

eletricidade. 

 

5.2.1. Análise Geral  

 

Os parâmetros de simulação para uma análise geral da instalação da usina são 

comentados resumidamente nas seções seguintes.  

 

5.2.1.1 Índices de Irradiação 

 

Os índices de irradiação na cidade de Orós são superiores à maioria dos locais onde 

estão instalados grandes projetos de Energia Solar FV flutuante, como a província de Anhui, 

China, onde está localizada a maior usina FV flutuante atualmente, conforme foi comparado no 

capítulo 1.  

A irradiação média no açude (de 1 990 kWh/m2) é superior até mesmo a da cidade de 

Sobradinho-BA, de média anual 1850 kWh/m2, onde está em funcionamento a única usina FV 

Flutuante do nordeste, uma diferença de aproximadamente 7% (SOLARIUS PV, 2019). 
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5.2.1.1 Parâmetros Elétricos 

 

A análise de energia gerada na usina FV flutuante de Orós é feita comparando com 

sistemas instalados em outros locais do Brasil e do mundo. O Gráfico 9 mostra a comparação 

de eletricidade injetada na rede para a usina de 3MWp quando instalada nas cidades de Orós, 

em Anhui - China e Sobradinho. Observa-se que Orós é capaz de gerar uma maior quantidade 

de eletricidade comparada a projetos já existentes, o que corrobora para a viabilidade do projeto.  

Gráfico 9 – Comparação da Eletricidade Gerada por hora pela usina projetada no Capítulo 4 e 
instaladas em Orós, Anhui e Sobradinho. 

 

Fonte: Dados do PVsyst com adaptação do autor. 

 

Na simulação, considerou-se a melhor inclinação para o maior ganho energético 

possível, conforme exposto no capítulo 3. Além disso, a eletricidade gerada anualmente pela 

usina de 3MWp por Orós é de 5,18 GWh, enquanto Sobradinho e Anhui geram cerca de 4,93 

GWh e 3,68 GWh,. A diferença percentual entre Orós e Sobradinho é de aproximadamente 5%, 

enquanto para Anhui é de 29%, o que confirma o potencial FV do nordeste brasileiro e uma 

vantagem para o açude cearense comparada a usina instalada no estado da Bahia. 
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5.2.1.2 Perdas 

 

Considerando as perdas geradas pelo software PVsyst no capítulo 3 através do diagrama 

detalhado da simulação, os dados de perdas por temperatura representam até 11,5% do total de 

energia gerada, o que sugere a necessidade do desenvolvimento de novos softwares capazes de 

calcular adequadamente tais percentuais para sistemas flutuantes FV afim de não apenas 

considerar os ganhos obtidos por (Sacramento, 2015), na Tabela 4.  Além disso, o PVsyst 

considera que a usina é ligada à rede diretamente através do Inversor, ignorando a presença do 

transformador, devendo-se considerar a perda de 2,5 % para tal equipamento, portanto as perdas 

totais são estimadas em 14%.  

 

5.2.2. Efeitos da Conversão FV flutuante na Geração de Eletricidade 

 

Conforme o estudo de (Sacramento, 2015), a geração nos sistemas FV flutuantes é 

diferente da obtida pelos sistemas instalados sobre o solo, o que sugere que ganhos de energia 

devem ser multiplicados pelos ganhos correspondentes aos resultantes do estudo.  

A Tabela 16 compara a geração da usina FV flutuante projetada no Capítulo 4 a uma 

usina FV instalada sobre o solo.  
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Tabela 16 - Eletricidade por hora pela usina FV do Cap. 4 (Flutuante) e uma Convencional 

   Sistema FV     

Flutuante 

(MWh) 

     Sistema 

Convencional 

(MWh) 

Diferença 

percentual 
  

6h 126,0 126,0 0,0 

7h 318,0 318,0 0,0 

8h 524,8 483,0 8,0 

9h 645,4 594,0 8,0 

10h 663,8 657,0 1,0 

11h 655,4 648,0 1,1 

12h 634,1 624,0 1,6 

13h 579,1 570,0 1,6 

14h 512,4 471,0 8,1 

15h 355,7 327,0 8,1 

16h 163,2 150,0 8,1 

Total 5177,8 4968,0 4,1 

 Fonte: Dados do PVsyst adaptados pelo autor.  

 

Logo, é bastante motivador o projeto e instalação da usina FV flutuante no Orós, 

considerando o percentual de 4,1% de ganho energético anual comparado ao convencional.  

 

5.3. Impacto da Geração FV flutuante do Orós no estado do Ceará 
 

O valor de energia injetada na rede anualmente pela futura usina em Orós é de 5,18 

GWh, o que é superior em 27% do consumo total residencial do estado do Ceará em 2017, de 

4,075 GWh, bem como representa cerca de 0,39% do consumo total residencial brasileiro, de 

aproximadamente 135000 GWh, de acordo com o (Anuário Estatístico da EPE, 2018). 

Conforme exposto no capítulo 1, a potência instalada de geração distribuída solar 

pelo Ceará é de 22,9 MW em 2019, logo a usina projetada no açude Orós responde diretamente 

por 17% do potencial da geração distribuída cearense.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, foi realizado um estudo por meio de uma análise de critérios de 

acessibilidade à rede elétrica e de área disponível para instalação FV flutuante no açude Orós, 

no estado do Ceará, analisando seu potencial de recepção à essa tecnologia e obtendo-se 

simulações com o auxílio do software PVsyst. Além disso, foi projetada uma subestação 

visando interligar a geração FV do açude à rede elétrica.  

Ao final do presente trabalho, nota-se que o açude estudado mostra-se como um 

ambiente bastante adequado para a instalação da central geradora com o uso do mecanismo de 

arrefecimento de painéis FV por meio da água. Isso se comprovou pela proximidade da rede 

elétrica, a qual apresentou uma distância menor que 2 km ao local de Instalação dos módulos 

FV. No entanto, de acordo com as limitações da ocupação de área da superfície do mesmo 

devido principalmente à pesca local, considerando a menor área útil da superfície do açude em 

seu período de menor volume registrado, em 2019, de 0,32 km², utilizou-se apenas 15 % da 

mesma para a ocupação do módulos FV. Além disso, a quantidade de água que a usina evitará 

que seja evaporada é estimada como apenas 30 m³ anualmente, dado considerado pouco 

relevante se comparado aos 1940 milhões de m³ de capacidade de armazenamento do Orós.  

Outrossim, o software PVsyst 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 simulações consideram que o Inversor seja diretamente conectado à 

rede, portanto deve-se considerar a presença do transformador para obter simulações mais 

próximas da realidade. Além disso, foram utilizados ganhos de eficiência na geração de 

eletricidade da planta FV para a comparação com a mesma geração em sistemas FV 

convencionais.  

Quantitativamente, a eletricidade injetada na rede pela geração do Orós é estimada em 

5,8 GWh anualmente, valor superior ao da mesma usina se instalada na região de Anhui, na 

China (onde estão duas grandes usinas FV flutuantes) e em Sobradinho, na Bahia (única usina 

FV flutuante do Nordeste atualmente em operação), mais do que suficiente para abastecer todas 

as residências cearenses (4,075 GWh em 2017) nesse mesmo período.  

Além disso, em comparação a uma usina FV tradicional instalada sobre o solo, o ganho 

de eletricidade que a tecnologia flutuante acarreta é da ordem de 4,1 %, o que é motivador para 

a implementação do projeto FV flutuante no açude Orós.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Sistema de aquisição de dados de uma planta FV flutuante  

 Impactos da Fuligem sobre os Paineis FV Flutuantes 

 Desenvolvimento de Software para simulação de Sistemas FV flutuantes 

 Estudo de Mecanismos para reduzir a temperatura em Paineis FV Flutuantes 
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9. ANEXOS 

APÊNDICE A – MÓDULOS FV 

Figura 26 – Datasheet dos Módulos FV 

 

 
 

Fonte: (CANADIAN SOLAR, 2019) 
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APÊNDICE B – INVERSOR SUGERIDO 

Figura 27 – Capa do Manual do Inversor sugerido  

 

                                                          Fonte: (Yasgawa, 2019) 
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Figura 28 – Dados de Entrada, Saída e outras especificações do Inversor sugerido 

 

 

Fonte: (Yasgawa, 2019) 
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APÊNDICE C –SITUAÇÃO DA USINA FV FLUTUANTE 

 

 
Fonte: (Sketchup, 2019) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – DIAGRAMA UNIFILAR CC 
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ANEXO B – DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – SUGESTÃO DE DETALHES DE CONSTRUÇÃO, MEDIÇÃO E 
ATERRAMENTO 
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