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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a participação da produção hidrelétrica na matriz energética brasileira vem 
diminuindo e implicando em uma maior dependência da complementação por usinas termelétricas 
para garantir o fornecimento de energia. A utilização de usinas FV flutuantes operando de maneira 
coordenada com usinas hidrelétricas, que vem gerando energia abaixo de suas Garantias Físicas, pode 
estabelecer uma complementação mútua entre estas fontes capaz de reduzir a ociosidade de utilização 
da rede. Este trabalho apresenta o estudo de caso do aproveitamento do espelho d’água do lago da 
Usina Hidrelétrica de Sobradinho para geração elétrica proveniente de placas solares flutuantes. Para 
tal, realizou-se um dimensionamento técnico, baseado na ociosidade de despacho de potência com 
relação a capacidade reservada para escoamento na rede da Subestação UHE Sobradinho. Os 
resultados deste estudo indicam que o menor preço viável de energia resulta em aproximadamente 155 
R$/MWh para uma usina de 149,6 MW/ 194,6 MWp. 

 

Palavras-chave: Geração Híbrida, Viabilidade Econômica, Energia Fotovoltaica, Hidrelétrica, Usinas  
flutuantes. 
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1.0  INTRODUÇÃO  

O Modelo energético brasileiro sofreu uma grave crise com o apagão energético em 2001. Desde 
então apostou-se na expansão da geração hídrica complementada pelo acionamento das usinas 
térmicas nos períodos de seca e de pico do sistema elétrico (FGV, 2016). Em 2017, essas duas 
fontes compõem cerca de 91% do parque gerador [2]. As hidrelétricas (com baixas emissões e 
menor custo) representavam 63,9%, enquanto as termelétricas (com altas emissões e maior custo) 
26,1%.  

A geração de energia elétrica é responsável por relevantes impactos no meio ambiente com 
aumentos de emissões dos gases do efeito estufa e poluição [3]. Tal verdade impõe limites para o 
atual modelo de expansão energético brasileiro e cria oportunidades para a introdução de fontes 
energéticas consideradas “limpas” e economicamente viáveis que possam substituir essa geração 
termelétrica. 

Atualmente, o uso da energia solar fotovoltaica (FV) apresenta um potencial de redução de custos 
[4] e é considerada uma das gerações menos poluentes [3]. A utilização de espaços ociosos das 
usinas hidrelétricas, como o reservatório de água, possibilita ganhos de geração destas além de 
permitir uma geração coordenada que possibilite a complementaridade hídrica a partir da geração 
solar flutuante (UFV) [5]. 

O presente estudo tem por objetivo estimar a quantidade de energia gerada por um projeto de 
usina solar flutuante instalado num reservatório de uma usina hidrelétrica por meio do software 
PV Syst, mostrando seus benefícios além de fazer uma avaliação técnica e financeira para a sua 
realização, mostrando também sua competitividade em leilões de energia em ambiente regulado.  

 

1.1 USINA SOLAR FLUTUANTE 
A difusão da energia solar fotovoltaica em regiões com escassez de espaço contribuiu para a 
diversificação nos locais de instalação das usinas FV, sendo a utilização de lagos e reservatórios 
para geração hídrica objeto de diversos estudos.  

Os objetivos da atuação coordenada solar-hídrica são reduzir a flutuação da energia solar a partir 
do rápido acionamento das hidrelétricas e complementar estas nos períodos de seca [6]. 

 

 As principais vantagens da tecnologia solar flutuante são [7]: 

 

● Maior eficiência das placas solares. 

● Redução da evaporação da água. 
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2.0 MATERIAIS e MÉTODOS 
 

2.1 Estudo de caso 

 

O aproveitamento energético da UHE Sobradinho situa-se no rio São Francisco, principal rio da 
região nordestina. O reservatório da hidrelétrica possui uma área superficial de 4.214 km² com 
capacidade de armazenamento em torno de 34 bilhões de metros cúbicos [6]. A casa de força 
compreende 6 (seis) unidades geradoras acionadas por turbinas tipo Kaplan com potência unitária 
de 175,05 MW, totalizando 1.050,3 MW (ONS).  

A Usina está conectada a uma subestação com 9 transformadores de 3 enrolamentos com potência 
de 133,33 MVA cada, totalizando uma potência de 1.200 MVA disponíveis. O estudo se baseou 
na utilização da potência ociosa da subestação para aproveitamento da conexão de Sobradinho, 
podendo dessa forma, gerar sem comprometer o despacho centralizado da UHE(Fonte). 

 

 

Figura 1 - Diagrama Unifilar Sobradinho (ONS)) 

 

De forma a otimizar os custos da usina a ser alocada no ponto em questão, optou-se pela utilização de 
uma usina fotovoltaica flutuante, devido a sua fácil implementação, proximidade do ponto de conexão, 
área disponível, além do compartilhamento da própria equipe técnica já existente na usina de 
Sobradinho. Desta forma, foi observada uma potência disponível de 149,7 MVA, a qual foi alvo de 
estudo para implementação de uma usina fotovoltaica flutuante. 

 

2.2 Dimensionamento da Usina Fotovoltaica 

 

O dimensionamento da usina foi feito com base em algumas premissas, sendo essas a escolha de 
algumas tecnologias de módulos e inversores, usualmente utilizadas em projetos de alta performance. 
Para este estudo de caso foram utilizados módulos Canadian policristalinos de 365Wp e 144 células, 
com tecnologia PERC e dual cell, o que permite uma maior eficiência e capacidade de produção de 
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energia por módulo empregado. É importante ressaltar que a técnica de se utilizar os módulos com 
maior potência por custo unitário visa reduzir não só o volume de módulos, mas buscar o melhor custo 
benefício para a sustentabilidade financeira do empreendimento. Reduzir o volume de módulos reduz 
outros custos, como o uso de estruturas flutuantes e a mão de obra. Ao mesmo tempo que utilizar 
módulos de maior eficiência elevam a produtividade de energia da usina, aumentando assim a sua 
receita. 

Na parte de conversão, foram utilizadas soluções centrais de inversores, no formato skid, onde se 
empregaram o uso de 4 inversores centrais GE de 1,1 MWca, totalizando uma potência por arranjo de 
inversores de 4,4 MWca.  

Foi ainda considerado que tanto os módulos quantos os inversores possuem entrada máxima de 
1500V, permitindo assim que as strings fossem mais longas, reduzindo o número de caixas de junção e 
cabeamento, e consequentemente reduzindo as perdas.Foi feito o design do seguinte arranjo 
fotovoltaico: 

 

 

Figura 2 - Arranjo Fotovoltaico por Skid 

 

Para modelar a usina de forma completa, foram utilizados 34 Skid’s de 4,4 MWca, totalizando uma 
potência de 149,6 MWca, dentro dos limites disponíveis para o ponto de conexão. Ressalta-se que para 
este estudo de caso não foram feitos estudos de rede para o ponto de conexão, podendo o 
empreendimento ter algumas restrições com relação a sua potência.. 
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Figura 3 - Arranjo Usina Fotovoltaica 

 

 

 

2.3 CAPEX 

 

Para este estudo de caso, foi levantado os preços referentes para o projeto em questão[10] . Todos os 
dados foram fornecidos de forma específica para este case, de forma a dar uma boa realidade aos 
cenários.  

Outro ponto a ser observado com relação a precificação foi com relação aos custos de LT e conexão a 
subestação existente. Esses custos podem variar significativamente em função da distância da usina até 
a subestação. Neste caso foi considerado um custo estimado de até R$ 34,8 Milhões, suficientes para 
as diversas linhas de 13,8 kV necessárias no empreendimento (cálculo aproximado para 145 km), bem 
como as cabines de medição e os Bays de conexão em 13,8 kV. 

Os custos de Integração consideram toda a parte de mão de obra, ancoragem, design, gestão, 
cabeamento, proteção e itens adicionais ao projeto, que no caso de uma usina flutuante, são 
simplificados devido a simplicidade do projeto.  

Com base no CAPEX apresentado acima, foram levantados também custos de OPEX para a usina, 
considerando que diversos custos foram mitigados ou reduzidos devido a sua implantação junto à 
usina de Sobradinho, compartilhando assim custos com segurança, manutenção, operação e etc. 

 

Tabela 1 - CAPEX Detalhado Usina Flutuante 

 

Câmbio base: R$ 3,50/USD 

Tabela 2 - OPEX detalhado da Usina Flutuante 
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2.4 Premissas da simulação financeria  

 

Para a simulação financeira do empreendimento em diversos cenários, foram consideradas algumas 
premissas, a fim de mostrar a sua competitividade frente a um Ambiente de  Contratação Regulada 
(ACR), por exemplo os leilões de energia de reserva ou leilões de energia nova, onde a fonte solar já 
se mostrou altamente competitiva. 

Para a definição dessas premissas, foi predefinido alguns pontos importantes a para simulação 
financeira deste case considerados conforme tabela a seguir: 

 

 

Tabela 3 – Premissas de Contratação da Usina Flutuante 

 

 

Além dessas premissas, foram também pré-definidos alguns outros pontos, conforme apresentado 
abaixo: 

1. Tarifa TUST considerada de Sobradinho [8] com o valor de 6,002 R$/kW; 

2. Degradação dos módulos no ano 1 em 2,5%; 

3. Degradação dos módulos nos demais anos em 0,5%; 

4. Considerada 1 troca de inversores; 

5. Custos administrativos fixados em R$ 600.000,00/ano; 

6. Empreendimento em Lucro Real; 

7. PIS: 0,65%, COFINS: 3,00%, CSLL: 9,00% e IRPJ: 15,00%. 

 

Essas premissas foram consideradas com os mais atuais cenários/custos/taxas até a data de elaboração 
deste artigo.  

 

3.0  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1  Simulação Computacional  
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Foi simulada a usina no software PV Syst, a fim de determinar, o mais próximo da realidade, a sua 
geração média anual. Foi levado em consideração os ganhos devido a amenização da temperatura dos 
módulos devido a sua colocação próxima a superfície aquática, o que proporcionou ganhos na 
Performance Ratio (PR) da usina, em torno de 87,4%. 

Segue abaixo alguns dados da simulação feita, ressaltando que a mesma foi feita para um lote Skid 
(4,4 MWca). Os valores de saída devem ser multiplicados por 34 para se obter os resultados de 
geração do complexo como um todo, logo após os inversores. Estima-se ainda que as perdas elétricas 
pós conversão estejam na ordem de 3,5%, fator que será considerado nas etapas futuras da modelagem 
financeira. A área ocupada pelos módulos solares flutuantes resulta em 3,2 Km2, o que significa uma 
ocupação de 0,076% do reservatório.  

Usando os resultados obtidos para uma simulação de um único Skid, temos que para a usina como um 
todo teremos a produção de energia estimada em 339.660 MWh/ano. Nota-se ainda que na simulação 
feita, as perdas por temperatura nos módulos foram de 4,4%, o que mostra o impacto positivo em 
usinas flutuantes com relação a usinas ao solo, que apresentam valores de perdas por temperatura em 
torno de 10,8%. 

 

.  

Figura 4 PV Syst - Usina Flutuante Sobradinho – Desenho Esquemático de 1 Skid 

 

 
 

Figura 5 - PV Syst - Usina Flutuante Sobradinho Dados Geração 
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Figura 6 - PV Syst - Usina Flutuante Sobradinho - Diagrama de Perdas 

 

3.2  Simulação Financeira 

Com base nos dados apresentados anteriormente, foi feita uma análise de sensibilidade com relação a 
TIR do empreendimento, variando o preço de venda de energia no ACR e o CAPEX do 
empreendimento em função das variações cambiais apresentadas (mostrando a sensibilidade do 
CAPEX frente ao câmbio e seu impacto na TIR). A Tabela apresentada a seguir resume de forma 
sucinta o empreendimento, no qual a sua TIR deve ser compara ao WACC do empreendimento nas 
condições apresentadas. Nota-se com base na análise de sensibilidade acima que empreendimentos 
fotovoltaicos flutuantes, em condições favoráveis, podem ser altamente competitivos tanto quanto 
novos empreendimentos conforme o último leilão de contratação 27º LEN A-4/2018, onde a fonte 
solar teve contratação de energia média em torno de R$ 118/MWh [9]. Claro que para as condições 
apresentadas, o retorno esperado ainda é baixo, onde as áreas em verde representam retorno positivo 
com relação ao WACC do projeto, ou seja, a curva de break even do empreendimento. 

 

Tabela 2- Análise de Sensibilidade CAPEX vs. Preço de Venda de Energia ACR 
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 Nestas condições, pode-se extrair que empreendimentos flutuantes apresentam preços mínimos de 
atratividade em pisos superiores aos praticados no ACR, porém uma boa alternativa para contratos em 
ACL, batendo preço mínimos de R$ 155/MWh. 

 

 

 

 

 

4.0 CONCLUSÃO  
Com base nos dados acima apresentados, foi feito um comparativo com o último leilão de energia 
nova A-4, os valores que podem alcançar as usinas fotovoltaicas flutuantes são próximos dos 
praticados pelas usinas fotovoltaicas tradicionais (ao solo), porém não tão competitivos. Porém se 
compararmos com outras fontes como o caso de CGH e PCH, os valores já são mais atraentes, o que 
mostra que esses empreendimentos podem ser uma alternativa na concorrência em oferta de energia no 
mercado livre e em breve com outras usinas fotovoltaicas tradicionais também no mercado regulado. 

O uso da área do reservatório para geração solar mostra-se competitivo comparado a outras fontes e 
não compromete as outras atividades que dependem das águas, como pesca, irrigação e geração 
hídrica visto a baixa taxa de ocupação das placas. 

Nota-se ainda que condições favoráveis como no caso de Sobradinho proporcionam maior 
competitividade nos preços de energia das usinas flutuantes, pois compartilham de infraestrutura e 
custos operacionais de outra usina já existentes no mesmo local. 
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