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Abstract: This paper aims to compare actual production 
between four photovoltaic systems with distinct features. 
This set of 102.93 kW comprises a floating system with an 
installed capacity of 100.74 kW and three other fixed ones 
with 0.73 kW. In the fixed systems, one had the modules at 
a horizontal angle, in another they were fixed with 26o of 
inclination and the third they were coupled to a dynamic 
system for tracking the position of the Sun on an axis. All 
systems were installed in the Santa Clara Hydroelectric Plant 

reservoir, located in the state of Paraná, Brazil. To achieve 
the objective, the “merit ratings” were used: the capacity 
factor (𝐹𝐶), the final yield (𝑌!) and the performance ratio 
(𝑃𝑅). Also, included in the research are methods to estimate 
annual generation as a function of available solar radiation 
and a feasibility analysis using the most used indicators: the 
net present value (NPV), the internal rate of return (IRR) and 
the period of 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘, for different discount rates and 
values for exported energy. 

Keywords: Solar, photovoltaic, floating, tracker, generation, 
feasibility. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo comparar a produção 
real entre quatro sistemas fotovoltaicos com características 
distintas. Este conjunto de 102,93 kW incluiu um sistema 
flutuante com capacidade instalada de 100,74 kW e outros 
três fixos com 0,73 kW. Nos sistemas fixos, um apresentava 
os módulos em ângulo horizontal, em outro foram fixados 
com 26o de inclinação e no terceiro estavam acoplados a um 
sistema dinâmico para rastreamento da posição do Sol em 
um eixo. Todos os sistemas foram instalados no reservatório 
da Usina Hidrelétrica de Santa Clara, Estado do Paraná, 
Brasil. Para alcançar o objetivo, foram empregados os 
índices de mérito: o fator de capacidade (𝐹𝐶), a 
produtividade final (𝑌!) e a taxa de rendimento (𝑃𝑅). Além 
disso, consta na pesquisa métodos para estimar a geração 
anual em função da radiação solar disponível e uma análise 
de viabilidade por meio dos indicadores mais utilizados: o 
valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) 
e o período de retorno (𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘), para diferentes taxas de 
desconto e de valores para a energia produzida. 

Palavras-Chave: Solar, fotovoltaica, flutuante, rastreador, 
geração, viabilidade. 

1 Introdução 

Sistemas fotovoltaicos para a geração de energia são 
alternativas viáveis e estão sendo cada vez mais 
implantados no mundo, tanto em terra quanto em lagos, 
lagoas, rios e reservatórios de água, sejam para a 
potabilidade, sejam para a geração hidrelétrica. Neste 
último caso, os sistemas flutuantes têm sido aproveitados, 
pelas suas maiores sustentabilidades ambientais, em virtude 
do aproveitamento dos sistemas de distribuição e de 
transmissão de energia disponíveis, da sua planicidade 
sobre as águas e, principalmente, pela ocupação de uma 
área disponível sem a necessidade de desmatamento local. 
No entanto, a sua implantação em solo é mais problemática, 
por ocupar grandes áreas, as quais nem sempre estão 
disponíveis. Esse recurso é escasso em muitos países, 
incluindo aqueles formados predominantemente por ilhas. 
Assim, a combinação das tecnologias de flutuação e 
fotovoltaica pode contribuir para solucionar essa demanda. 
Além disso, são exemplos considerados benéficos, no uso da 
tecnologia, os impactos ambientais, pela redução de 
emissão de poluentes, e sociais, pela geração de emprego e 
renda com o desenvolvimento da indústria fotovoltaica. 
Compreender os fatores responsáveis pelo desempenho de 
sistemas, quais aspectos são relevantes para o retorno do 
investimento e os requisitos para sua operação, 
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especialmente em clima tipicamente tropical, como no 
Brasil, pode propiciar a disseminação da tecnologia.   

2 Referencial teórico 

Grandes empreendimentos de geração fotovoltaica 
flutuante vêm sendo realizados em diversos países e nos 
mais variados meios aquáticos disponíveis, pela 
possibilidade de seu uso consorciado, sua simplicidade de 
construção, baixa probabilidade de impactos ambientais 
negativos, menor evaporação da água local, operação em 
temperaturas mais baixas do que os sistemas similares em 
terra, possivelmente um menor custo de operação, e pelas 
facilidades de interação com as redes elétricas locais, 
principalmente, quando instalados em reservatórios de 
usinas hidrelétricas [1] [2] [3] [4] [5]. 

Assim, nesse cenário, Kim et al. (2019) [6], reportaram sobre 
o uso da energia fotovoltaica, entre outras fontes 
renováveis de energia, na Korea, em virtude do estímulo 
político em sustentabilidade, proteção ambiental e da 
capacidade estimada de geração superior a 2 TW, locais, em 
2007. No estudo, os autores priorizaram o uso da energia 
fotovoltaica flutuante, devido ao seu uso potencial em mais 
de três mil reservatórios, e a possibilidade de produção 
energética de 3000 GWh anuais. 

O uso consorciado de energia por geração hidrelétrica com 
a fotovoltaica flutuante no reservatório Ghazi Barotha, no 
Paquistão, também foi reportado por Rauf et al. (2019) [7], 
concluindo pelo benefício adicional da energia gerada e da 
sua interligação com as redes de distribuição e de 
transmissão já instaladas. 

No Brasil, Reis (2019) [8], reportou dois projetos de usinas 
fotovoltaicas flutuantes, nos reservatórios de Balbina e de 
Sobradinho, de até 5 MWp, com os objetivos de estudar a 
viabilidade ambiental, técnica e econômica, além de avaliar 
o grau de eficiência quando interligadas ao sistema 
operacional das usinas hidrelétricas, com estudos adicionais 
da produção e do transporte de energia, sua instalação e 
fixação no fundo do reservatório, a energia complementar 
gerada, o seu escoamento pela rede integrada e a influência 
da radiação solar incidente. Adicionalmente, o autor inferiu 
sobre a avaliação de um sistema de ancoragem inovador, 
devido à possibilidade de grande depleção de volume, 
baseado em suas amarrações com cabos de poliéster e 
correntes a blocos de concreto imersos em seu leito com 7 
t, cada, em um total de 34 blocos instalados na fase inicial 
da pesquisa. No Brasil, as condições tropicais podem trazer 
vantagens para os sistemas fotovoltaicos flutuantes, mas, 
segundo Galdino e Olivieri (2017) [9], tanto a estrutura 
flutuante quanto o sistema de ancoragem precisam ser 
projetados para atender à grande diferença de níveis de 
água ou mesmo prever reservatórios secos.  

Estudos similares ao sistema de ancoragem, reportados por 
Reis (2019) [8] e por Jambersi et al. (2017) [10], estudaram 
os esforços dinâmicos causados pela ação perturbatória das 
ondas geradas no lago da usina fotovoltaica flutuante de 
Porto Primavera (Sérgio Motta), SP, em um módulo com 
painel fotovoltaico, destacando que se comportou como se 
estivesse em um canal com a movimentação em 2D. Dessa 

forma, ele oscilou em uma linha de equilíbrio estático, 
sendo modelado como um binário de forças de rigidez 
hidrostática associadas ao empuxo, e de amortecimento 
hidrodinâmico, de natureza dissipativa, pelas equações de 
Newton-Euler. 

Segundo McKay (2013) [11], se o sistema solar for projetado 
e gerenciado com sucesso, a abordagem aquavoltaica pode 
levar a melhorias dentro dos ecossistemas e do meio 
ambiente. Para tanto, novas práticas e estratégias de sua 
implantação precisarão ser desenvolvidas para superar 
alguns dos potenciais impactos negativos para essa 
combinação de tecnologia, porque a matriz flutuante 
absorve a luz do sol. Assim, se essa luz não é transferida 
para o ecossistema de água abaixo dos módulos flutuantes, 
há o sombreamento e, como muitos dos organismos 
precisam de luz para as suas funções naturais ou 
sobrevivência, uma competição pode ser criada e vir a ser 
prejudicial ao meio. Assim, se o sombreamento for 
descontrolado poderá causar uma diminuição no 
crescimento de algas, na vida vegetal e na densidade de 
microrganismos que afetam toda a cadeia alimentar. Um 
bom controle de fatores de crescimento biológico, tais como 
nutrientes, temperatura, pH, salinidade, turbidez e 
fotoperíodo, levará a uma maior otimização da produção e 
dos custos associados à aquicultura de espécies aquáticas 
[11] [12] [13] [14].  

Em termos de produção de energia, Sahu, Yadav e Sudhakar 
(2016) [5], comentaram sobre a produtividade dos sistemas 
fotovoltaicos flutuantes que é melhorada devido à 
refrigeração natural dos painéis pela água [15]. Nesse caso, 
em pesquisa similar, Choi, Lee e Kim (2013) [4] constataram 
um acréscimo de 11% na produtividade de dois sistemas 
flutuantes em comparação a um sistema em solo, na Coréia 
do Sul [5] [6]. 

De acordo com a EPE (2020) [16], existem diversos 
benefícios com o uso da tecnologia fotovoltaica flutuante, 
entre eles, a maior eficiência ocasionada pelo resfriamento 
natural e a redução de perdas por sombreamento. Incluem-
se nos benefícios o controle da evaporação em 
reservatórios, principalmente em climas secos, e a 
disponibilidade de água para limpeza, em abundância. 
Também, no caso de hidrelétricas, a sinergia com a 
infraestrutura existente pode ser muito importante. Quanto 
à isenção da necessidade de terraplanagem ou na aquisição 
de terrenos, a falta de áreas para implantar sistemas 
fotovoltaicos convencionais, identificada em outros países, 
não é considerada uma questão tão relevante para o caso 
do Brasil atualmente. Por outro lado, há algumas 
desvantagens no uso dessa tecnologia. Por exemplo, 
existem os impactos na biota local e aumento das sujidades 
devido ao pouso de aves. Além disso, sistemas ocupando 
grandes áreas podem reduzir a disponibilidade de luz, 
afetando o crescimento de algas e peixes. Além disso, 
algumas vezes são requisitados complexos sistemas de 
amarração e ancoragem. Nesse contexto, incluem-se as 
dificuldades de manutenção, pois ela pode exigir mão de 
obra qualificada, inclusive de mergulhadores. Outros dois 
pontos relevantes estão relacionados aos custos para o 
desenvolvimento dos sistemas flutuantes, uma vez que a 
tecnologia ainda está sendo criada, e ao descarte dos 
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módulos e demais componentes das plantas. No Brasil, 
apesar da responsabilidade compartilhada durante o ciclo 
de vida dos produtos, instituída por meio da legislação, a 
falta de infraestrutura de reciclagem especializada na 
indústria fotovoltaica instiga a questão socioambiental. 

Para a avaliação do desempenho de geração da ilha 
fotovoltaica flutuante da UHE Santa Clara (IFVF SC), 
comparativa aos sistemas instalados em terra, foram 
identificados e calculados alguns dos principais índices de 
mérito disponíveis na literatura, conforme descrito por 
Urbanetz Junior et al., (2014) [17], Oliveira e Vieira Júnior 
(2019) [18] e Cassares (2016) [19], tais como: o fator de 
capacidade (𝑭𝑪), a produtividade final (𝒀𝑭), a taxa de 
rendimento ou performance ratio (𝑷𝑹), relacionando a 
energia gerada, a radiação presente, a disponibilidade de 
recursos e o período operacional. Conforme a pesquisa 
realizada, o método permite comparar a eficiência na 
conversão da radiação solar disponível para a geração de 
energia elétrica em sistemas fotovoltaicos com 
características distintas, desde que analisados os dados em 
um período operacional simultâneo. 

2.1 Estimativa de geração (𝑬𝒈) 

Para Oliveira e Vieira Júnior (2019) [18], a estimativa da 
energia gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser obtida 
por meio da Equação (1), 

E! = P" × 	HSP × η##/#% (1) 

sendo  
𝑃$ é a potência instalada do sistema fotovoltaico; 
𝐻𝑆𝑃 é o número de horas de sol pleno; 
𝜂%%/%', é o rendimento do inversor.  

Se, por um lado, a fórmula não leva em consideração perdas 
já conhecidas relacionadas à sujeira, temperatura 
operacional excessiva, mismatch, degradação dos módulos, 
entre outras, por outro lado, ela fornece de forma fácil e ágil 
um valor de referência e, por isso, foi adotada neste 
experimento para as futuras análises.  

2.2 Fator de capacidade (𝑭𝑪) 

Este índice relaciona a energia gerada com a produção plena 
possível da capacidade instalada para uma operação ideal 
em 24 h, conforme ilustrado pela Equação (2) [17] [19],  

FC =
E&.(.	

P)*+ (t,−t-)	
 (2) 

 
onde 

𝐹𝐶,	é o fator de capacidade; 
𝐸(.*. é a energia gerada em kWh; 
𝑃!+,  é a potência instalada do gerador em kWp. 

2.3 Produtividade final (𝒀𝑭) 

A produtividade refere-se à proporção entre a energia 
gerada e a potência instalada (Yield). Esse índice de mérito 
pode ser calculado conforme a Equação (3) [17] [19], 

Y) =
E&.(.	
P)*+

 (3) 

 
onde 

𝑌! ,	é a produtividade final em kWh×kWp-1; 
𝐸(.*.,	é a energia gerada em kWh; 
𝑃!+, , a potência instalada do gerador em kWp. 

2.4 Taxa de desempenho (𝑷𝑹)   

Este índice refere-se ao aproveitamento da irradiação 
disponível e está também vinculado à razão entre a energia 
gerada e a potência instalada, ou seja, à produtividade final 
(𝑌!) ou Yield, conforme indicado na Equação (4) [17], 

PR =
Yield	

Irradiação	/1000	(%) 
(4) 

2.5 Indicadores financeiros  

Para realizar a análise financeira foram considerados como 
os principais indicadores: o valor presente líquido (VPL ou 
NPV), a taxa interna de retorno (TIR) e o período de retorno 
(𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘) [5]. A TIR corresponde à taxa de desconto em 
que o VPL é igual a zero. O VPL foi calculado pela Equação 
(5) [20],  

𝑁𝑃𝑉 = −S +C
CF.

(1 + IRR).

/

.	1-

= 0 (5) 

onde 
𝑆 é o investimento inicia; 
𝐶𝐹 é o j-ésimo fluxo de caixa do ano 𝑛; 
𝐼𝑅𝑅 é a taxa de desconto.  

2.6 Valores de referência  

Na Tabela 1, estão apresentados os valores de venda de 
energia de algumas fontes alternativas em R$	×	MWh-1, 
conforme publicado em 27 de fevereiro de 2018 [21]. 

Tabela 1: Valores anuais de referência específicos (VRES) [21]. 

Eólica PCH / 
 CGH 

Solar 
Fotovoltaica 

Cogeração 
Gás 

Natural 

Resíduos 
Sólidos 

Urbanos 
296,00 360,00 446,00 451,00 561,00 

Os valores foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (IPCA), que no período do início do ano até 
junho de 2020 estava acumulado em 8,01%, segundo o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1. Assim, 
o valor para a energia solar fotovoltaica no referido mês de 
análise foi da ordem de R$ 481,71 ×	MWh-1. 

Conforme a ANEEL2, o valor da tarifa média para 
consumidores residenciais do grupo B1, ora vigente, é de 
R$	0,572 ×	kWh-1 ou R$	572,00 ×	MWh-1 sem a inclusão de 
tributos ou acréscimos relativos às bandeiras tarifárias. 

Conforme dados da COPEL distribuidora, o reajuste tarifário 
anual médio para o abastecimento no período de 
24/06/2014 a 24/06/2019 foi de 11,02%. Por outro lado, a 
taxa Selic no período de 28/05/2014 a 05/08/2020 foi de 
9,58%, segundo o Banco Central do Brasil. 

2.7 Fator de expansão (𝑭𝑬) 

Conceito utilizado na engenharia de tráfego, esses 
coeficientes relacionam os dados de uma amostra a um 
valor médio anual. As amostras são obtidas por meio da 
contagem horária, diária ou mensal. A utilização de dados 
históricos de referência, assim como é feito com a radiação 
solar, permitiria uma extrapolação de valores reais com 
segurança. O uso desse fator, nesta pesquisa, foi uma 
proposta para a análise de produção, levando-se em 
consideração a existência de dados reais de geração, mesmo 
que disponíveis em um período reduzido de registros. Dessa 
forma, foram relacionadas também todas as perdas 
ocorridas na geração real, mesmo que não identificadas. 

2.8 Software RETScreen 

De acordo com Freitas et al. (2017) [22] e Costa et al. (2018) 
[23], é possível a utilização do software RETScreen da 
Natural Resources Canada3, Canadá (2005) [24], gratuito no 
modo visualizador, para realizar análises de produção e 
consumo de vários tipos de energia, viabilidade financeira e 
de riscos para diversas fontes renováveis, além de estimar 
as reduções de emissões de gases do efeito estufa.  

3 Materiais e métodos 

O método consistiu na realização de um experimento com a 
comparação de estimativas de produtividade vinculadas aos 
dados climáticos em relação aos reais de geração. Assim, 
foram registrados os dados de geração de energia obtidos 
junto aos inversores e transmitidos via wi-fi e servidor local, 
por meio dos sites do fabricante. Também, foram utilizadas 
planilhas eletrônicas para a organização dos dados e o 
software RETScreen para efetuar uma análise financeira a 
partir dos dados climáticos e de geração. 

 
1 Calculadora do IPCA: 
“https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php” 
2 Informações podem ser obtidas em 
“https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas”. 
3 RETSCREEN é marca registrada do Natural Resources Canada © 
1997-2019. 

3.1 Sistemas experimentais  

Nesta pesquisa, quatro sistemas experimentais foram 
implantados no reservatório da Usina Hidrelétrica de Santa 
Clara, no município de Pinhão, no Estado do Paraná, região 
Sul do Brasil, entre as coordenadas 25o39’18.16”S, 
51o57’0.92”O e 25o39’18.16”S, 51o56’59.12”O, conforme 
mostrado na Figura 1 e na Figura 2.  

Detalhes da escolha do local da instalação, valores da planta 
e o desenvolvimento da estrutura desta pesquisa, assim, 
também, quanto aos aspectos biológicos e ambientais da 
pesquisa na qual esta investigação é parte integrante, estão 
comentados por Portella et al. (2018) [25] [26] e Paludo et 
al. (2018) [27] [28]. 

Uma planta de usina fotovoltaica flutuante de 100,74 kW, 
“IFVF SC”, foi projetada e implantada no reservatório, de 
forma a se estudar a produção de energia e as implicações 
ambientais [25]. Também, como desafio, teve-se como 
objetivos adicionais da pesquisa o de comparar o 
rendimento do sistema flutuante com o de painéis similares 
com módulos instalados na margem, em solo firme, nas 
posições horizontal, fixa a 26o e dinâmico em um único eixo, 
acompanhando a luz solar diária. Outro desafio foi o de 
verificar os sistemas de funcionamento de ancoragem 
dinâmico, uma vez que o reservatório possui características 
muito peculiares aos estudados no Brasil, como mais de 20 
m de depleção de volume entre as cheias e as condições de 
seca e as intempéries de um país tropical, com ventos fortes 
e chuvas torrenciais periódicas e esporádicas. 

 

 
Figura 1. Ilha fotovoltaica instalada no reservatório da UHE 
Santa Clara, Pinhão, Paraná, região Sul do Brasil (IFVF SC) 

[25]. 

Para investigar o rendimento elétrico comparativamente 
entre si, as características dos quatro sistemas fotovoltaicos 
construídos estão apresentadas na Tabela 2, levando-se em 
consideração o tipo de fixação, o comportamento em 
relação ao posicionamento do sol durante o dia e o ângulo 
de instalação dos módulos em relação ao eixo Norte-Sul. 

Tabela 2: Taxonomia dos sistemas experimentais fotovoltaicos 
instalados na UHE Santa Clara. 

Sistema Tipo de fixação Rastreamento Ângulo dos 
módulos 

S1FEI Flutuante Estático Inclinados 26o 
S2SDH Em Solo Dinâmico Horizontais 0o 
S3SEH Em Solo Estático Horizontais 0º 
S4SEI Em Solo Estático Inclinados 26º 

S1FEI 
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3.2 Módulos, painéis e inversores fotovoltaicos [25] [26] 

No experimento, foi utilizado o conjunto de 282 módulos 
fotovoltaicos, modelo CANADIAN CS3U-365P, cada um com 
144 células de silício policristalino e potência de 365 W, para 
compor 102,93 kW de potência instalada nos painéis. Para o 
sistema flutuante, foram também utilizados dois inversores 
do modelo ABB TRIO-TM-50.0-400, com 98,3% de eficiência.  

Em cada um dos três sistemas em solo, foram utilizados dois 
módulos e um inversor ECOSOLYS de 1,1 kW com 93% de 
rendimento, modelo Ecos 1000, conforme apresentado na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Características dos sistemas fotovoltaicos estudados na 
IFVF SC. 

Sistema 
Módulo (345 W) Inversores (kW) 
nº Pot.  

(W) Conjunto 𝜂!!/!# Pot. 
(kW) 

S1FEI 276 100.740 2 x ABB (52) 0,983 104,0 
S2SDH 2 730 1 x ECO. (1,1) 0,930 1,1 
S3SEH 2 730 1 x ECO. (1,1) 0,930 1,1 
S4SEI 2 730 1 x ECO. (1,1) 0,930 1,1 

Na Figura 2, estão apresentados os sistemas fotovoltaicos 
instalados em solo, no teto do container que abrigava os 
inversores e o quadro de comando. 

A estrutura metálica vinculada aos flutuadores para a 
fixação dos módulos fotovoltaicos está apresentada na 
Figura 2. Cada estrutura foi fabricada para permitir a 
fixação de seis módulos. 
 

 
Figura 2: Sistemas fotovoltaicos instalados em solo e estrutura 

flutuante patenteada (INPI-BR-10-2018-010821-2) [27] [28], 
com uso em S1FEI no reservatório da UHE Santa Clara. 

A conexão com a rede existente de distribuição de energia 
de 34,5 kV foi realizada conforme a Figura 3. 

3.3 Dados de radiação solar 

Apesar da disponibilidade de outras fontes de dados 
meteorológicos, tais como INMET, INPI, NASA-SE, SolarGIS 
PVGIS e Meteornom, os dados de radiação solar adotados 
nesta análise foram obtidos junto ao programa SunDATA4, 
em kWh × m-2 × dia-1, pois resultam das imagens de 
satélites ao longo de dezessete anos em informações de 
irradiação solar no Brasil, conforme ilustrado na Tabela 4. 

 
4 Informações podem ser obtidas em 
“http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&”. 

 

 

Figura 3: Diagrama unifilar básico da planta fotovoltaica da UHE 
Santa Clara. 

 

Tabela 4: Radiação solar relativa às coordenadas da IFVF SC. 

Mês Plano Horizontal 0o Plano Inclinado 26o 
Junho 2,87 3,84 

O software RETScreen utiliza os dados de satélites da NASA 
para efetuar as análises climáticas, fornecendo subsídios 
para uma abordagem técnico-financeira da planta 
fotovoltaica flutuante. 

3.4 Fator de expansão (𝑭𝑬)   

Conforme o referencial teórico, aqui este fator trata-se de 
uma proposta para extrapolar uma amostra de produção 
real registrada, de forma mensal para anual. Assim, foram 
utilizados os fatores de expansão mensais em relação à 
radiação média mensal anual disponível, conforme 
indicados na Tabela 5.  

Tabela 5: Fatores de expansão, correspondentes aos coeficientes 
que relacionam os dados de uma amostra com um valor médio 
anual. 

Mês Dias 
Irradiação solar diária média mensal (SunData) 

0° N FE 26° N FE 
Jan 31 6,05 0,77 5,41 0,90 
Fev 28 5,55 0,84 5,29 0,92 
Mar 31 5,13 0,91 5,34 0,91 
Abr 30 4,20 1,11 4,87 1,00 
Maio 31 3,25 1,43 4,13 1,18 
Jun 30 2,87 1,62 3,84 1,27 
Jul 31 3,10 1,50 4,07 1,20 
Ago 31 4,10 1,13 5,00 0,97 
Set 30 4,27 1,09 4,60 1,06 
Out 31 5,16 0,90 5,04 0,97 
Nov 30 5,96 0,78 5,41 0,90 
Dez 31 6,23 0,75 5,47 0,89 
Média 30,42 4,65 1,00 4,87 1,00 
Total 365 1.698,02  1.777,98  

S4SEI 
S3SEH S2SDH 

Estruturas  e flutuadores 
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Os valores em junho foram destacados porque se referem 
ao período do experimento de 2020 em que houve a 
operação simultânea dos quatro sistemas analisados. 
Porém, o sistema de ancoragem e contrapesos de S1FEI 
havia sido avariado durante uma chuva torrencial no fim de 
maio, ocasionando desligamentos parciais de diversos 
módulos. Por isso, foram destacados também os meses 
anteriores que correspondem ao funcionamento de S1FEI 
para comparação entre si, então, fazendo parte desta 
análise de desempenho. 

3.5 Estimativa de geração (𝑬𝒈) 

Uma estimativa da energia gerada (𝐸-) em cada sistema foi 
calculada de acordo com a Equação (1), sendo o resumo 
apresentado na Tabela 6 (SunDATA, 2020). 

Tabela 6: Energia diária média estimada pelos painéis fotovoltaicos 
instalados na UHE Santa Clara. 

Sistema 𝑃$ 
(kWp) 

𝐻𝑆𝑃  
(h) 

𝜂!!/!# 𝐸-  
(kWhp x dia-1) 

S1FEI 100,74 3,84 0,98 380,26 
S2SDH 0,73 2,87 0,93 1,95 
S3SEH 0,73 2,87 0,93 1,95 
S4SEI 0,73 3,84 0,93 2,61 

3.6 Fator de capacidade (𝑭𝑪) 

O parâmetro foi calculado conforme a Equação (2), 
utilizando a potência nominal instalada em cada sistema, de 
acordo com a Tabela 3, para a operação em 24 h diárias. 

3.7 Produtividade final (𝒀𝑭) 

Este índice de mérito foi calculado conforme a Equação (3) 
também de acordo com a Tabela 3. A diferença em relação 
ao fator de capacidade (𝐹𝐶), expressa a supressão quanto à 
referência de tempo. 

3.8 Taxa de desempenho (𝑷𝑹)   

O rendimento de cada sistema foi calculado conforme 
descrito na Equação (4), sendo indicada a radiação 
específica para cada inclinação dos módulos nos painéis. Em 
função de não ter sido obtido localmente os dados de 
radiação, tal índice foi anexado à referida pesquisa apenas 
como referência, uma vez que o trabalho está relacionado à 
comparação de três índices de mérito complementares. 

3.9 Viabilidade econômica 

Para a análise econômica, foi adotado o VRES de R$ 481,71 
×	MWh-1 e o valor de R$	572,00 ×	MWh-1 para a tarifa 
média de consumidores residenciais (grupo B1). Foram 
adotados também o IPCA acumulado em 8,01% e o reajuste 
médio tarifário de 11,02%.  

4 Resultados e discussão 

Para a análise, foram adotados os dados registrados de cada 
sistema em onze dias operacionais simultâneos no intervalo 
de 10 de junho de 2020 a 20 de junho de 2020. Fora desse 
período do experimento os sistemas não permitiram o 
registro de dados de geração para comparação, devido à 
necessidade de manutenção.  

4.1 Energia gerada (𝑬𝒄.𝒂.) 

A estimativa de energia (𝐸-), juntamente com a energia 
efetivamente gerada (𝐸(.*.), constam na Tabela 7.  

Tabela 7: Energia efetiva gerada pelos painéis fotovoltaicos 
instalados na UHE Santa Clara (kWh). 

Sistema Operação  
(dias) 

𝐸% 
(kWh x dia) 

𝐸&.(.  
(kWh x dia) 

S1FEI 11 4.182,92  1.834,79 
S2SDH 11 21,43 20,47 
S3SEH 11 21,43 18,68 
S4SEI 11 28,68 24,40 

Para o sistema S1FEI, esperava-se um valor para a energia 
gerada (𝐸(.*.) bem mais próximo de (𝐸-). Por isso, foram 
registrados também os dados de 91 dias operacionais entre 
23 de março e 21 de junho de 2020 que estão apresentados 
na Tabela 8, pois foi constatada uma queda abrupta de 
produtividade no fim de maio. Assim, efetuou-se uma 
análise à parte de todo o período operacional de S1FEI. 

Tabela 8: Energia efetiva gerada por S1FEI entre março e junho de 
2020 na UHE Santa Clara (kWh). 

Mês Operação  
(dias) 

𝐸% 
(kWh x dia) 

𝐸&.(.  
(kWh x dia) 

Março 9 4.759,26  4.196,39 
Abril 30 14.467,91  13.858,75 
Maio 31 12.678,48  11.535,27 
Junho 21 7.985,57  4.103,29 

Os sistemas S2SDH, S3SEH e S4SEI não possuem registros 
nesse período, em parte porque entraram em operação 
posteriormente e, além disso, porque houve necessidade de 
manutenção dos inversores para a transmissão dos dados, 
específicos para plataforma de análise.  

4.2 Indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho, ou índices de mérito, 
calculados para os sistemas experimentais em relação à 
radiação adotada para os onze dias de operação simultânea 
em junho de 2020 estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9: Indicadores de desempenho dos sistemas em 
porcentagem (%). 

Sistema 𝐹𝐶 𝑌!  𝑃𝑅 
S1FEI 6,90 18,21 43,12 
S2SDH 10,62 28,04 88,80 
S3SEH 9,69 25,59 81,07 
S4SEI 12,66 33,43 79,14 
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Foram calculados também os mesmos indicadores para o 
sistema S1FEI nos meses de março a junho, conforme 
ilustrado na Tabela 10. Dessa forma, destaca-se a queda 
abrupta de produtividade observada em junho. Indicar tal 
parâmetro é importante pois ressalta aos supervisores 
operacionais do sistema a necessidade de intervenções e 
atendimentos pontuais, no instante da ocorrência de 
eventos inesperados, quanto a monitoramentos remotos. 

Observou-se uma diferença média de desempenho com 
perda de 56%, entre os meses março e maio (média de 90%) 
e, especificamente, em junho (51%). Essa redução rápida de 
rendimento em junho de 2020 foi investigada, tendo sido 
constatado que decorreu de um desligamento parcial dos 
painéis fotovoltaicos, em virtude da ocorrência de fortes 
chuvas torrenciais que ocasionaram a elevação rápida do 
reservatório, em cerca de 9 m, em poucas horas do dia, 
conforme pode ser observado na Figura 4. 

Tabela 10: Indicadores de desempenho de S1FEI em 
porcentagem (%). 

Mês 𝐹𝐶 𝑌!  𝑃𝑅 
Março 19,29 41,66 86,67 
Abril 19,11 137,57 94,16 
Maio 15,39 114,51 89,44 
Junho 8,08 40,73 50,51 

 

 
Figura 4: Gráfico da cota do reservatório da UHE Santa 

Clara, entre os dias 4 e 22 de junho de 2020, em função de 
uma forte chuva ocorrida no local e nos seus afluentes. 

Como resultado, embora a causa ainda esteja sob 
investigação, houve um travamento parcial dos sistemas de 
ancoragem dinâmicos que deveriam ter acompanhado tal 
depleção, com uma subsequente inundação e afundamento 
de parte dos módulos flutuantes.  

Como fatores da má funcionalidade parcial do sistema de 
ancoragem, já que nem todos tiveram a mesma perda 
observada, foram prescritas as influências de troncos 
arremessados contra os cabos de ancoragem; um 
travamento prévio dos cabos no momento de seca, cuja 
cota mínima foi considerada uma das mais baixas dos 
últimos anos, quando eles podem ter enroscado em troncos 
aderidos ao leito do reservatório, diminuindo a sua extensão 
na subida; o efeito “cabeleira” do cabo de aço, que se 
enrolou localmente, quando aliviado de tensão no mais 
baixo nível da água do reservatório. Tais fatores podem ter 
ocorrido de forma isolada ou mesmo combinada ao 

travamento do conjunto de roldanas dos módulos de 
ancoragem afetados, sob algum efeito de torção que pode 
também ter sido causado pelo fluxo de água com arraste 
dos troncos e sujidades. Alguns exemplos das condições 
fortuitas observadas (setas indicativas) podem ser vistos na 
Figura 5. 

4.3 Previsão de receita anual 

O evento inesperado, de chuva torrencial, provocou a 
movimentação de troncos e galhos, que, por sua vez, 
provocou o travamento do sistema de contrapesos, 
ocasionando uma perda de produtividade na ordem de 50%. 
Porém, trouxe também uma oportunidade para análise de 
sensibilidade de risco em relação ao investimento inicial: 
isso permitiria analisar o experimento, caso ele tivesse 
custado o dobro do valor inicial.  

Figura 5: Fotos ilustrativas de parte dos problemas ocorridos 
durante uma forte chuva torrencial e elevação rápida de nível do 
reservatório, na IFVF SC. As setas ilustram a presença de troncos 

arrastados contra a ilha e os problemas de afundamentos 
constatados. 

A energia gerada pelos sistemas de acordo com a Tabela 7, 
convertida em MWh × dia-1 médios para os onze dias de 
operação, multiplicados pelo FE, em junho, respectivamente 
1,62 e 1,27 para a inclinação de 0o e 26o, multiplicado por 
365 dias, fornece uma previsão anual para a energia gerada.  

Com a previsão de geração obtida por meio dos fatores de 
expansão, foram estimadas as receitas referentes à 
operação dos sistemas em relação ao VRES ou à tarifa do 
Grupo B1, conforme apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11: Previsão de receita anual dos sistemas fotovoltaicos 
instalados na UHE Santa Clara. 

Sistema Energia  
(MWh × ano-1) 

VRES  
(R$) 

Grupo B1  
(R$) 

S1FEI 77,20  37.187,03  44.157,23  
S2SDH 1,104  529,95  629,28  
S3SEH 1,04  483,81  574,49  
S4SEI 1,03  494,57  587,27  
Total 80,33  38.695,35  45.948,27  

4.4 Viabilidade econômica 

Para a análise de viabilidade econômica foram adotados o 
horizonte de projeto de 25 anos, o IPCA de 8,01%, a taxa de 
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reajuste tarifário de 11,02% e uma taxa de desconto de 
9,58% para um investimento inicial (𝑆) de R$ 1.035.000,00.  

Para o cenário 01 com a receita anual estimada em R$ 
38.695,35, atualizada pelo IPCA, e aplicando uma taxa de 
desconto também de 8,01%, foi alcançado o VPL (NPV) 
positivo, apenas com 27 anos de operação, conforme a 
Tabela 12. Para 25 anos seria necessária a geração mínima 
de 86 MWh × ano com receita de R$ 41.427,06. 

Tabela 12: Indicadores financeiros do cenário 01 para a IFVF SC. 

N NPV 𝐼𝑅𝑅 TIR 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 

27 R$ 9.774,56 8,01% 8,08% 14 anos e 
10 meses 

Para analisar a sensibilidade em relação à taxa de desconto, 
no cenário 02, foi utilizado o mesmo valor de receita anual 
estimado anteriormente, porém prevendo um reajuste 
tarifário de 11,02% e uma taxa de desconto de 9,58%. 
Assim, os indicadores para 25 anos de operação estão 
apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Indicadores financeiros do cenário 02. 

N NPV 𝐼𝑅𝑅 TIR 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 

25 R$ 116.412,11 9,58% 10,45% 12 anos e 
07 meses 

No cenário 03, foi considerado o mesmo reajuste tarifário e 
a mesma taxa de desconto. Neste caso, a mudança foi 
aplicada no valor da receita anual estimado em R$ 
45.948,27, para consumidores (Grupo B1). Os indicadores 
estão apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14: Indicadores financeiros do cenário 03. 

N NPV 𝐼𝑅𝑅 TIR 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 

25 R$ 332.228,68 9,58% 11,93% 11 anos e 
04 meses 

Para os três cenários, constata-se que, quanto maior a 
quantidade de energia exportada, menor o tempo de 
retorno do investimento. Para a mesma geração, quanto 
maior o valor da receita anual obtida por meio de melhores 
preços ou maiores reajustes, melhor o retorno do 
investimento em termos de VPL e TIR e menor o tempo de 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘. Por outro lado, quanto menor o investimento 
inicial, mais rápido o retorno do capital é alcançado. 

4.5 Análise RETScreen 

Utilizando o software na opção “Viabilidade”, é possível 
indicar as coordenadas do local de análise para obtenção de 
dados climáticos e também fornecer as características de 
cada um dos subsistemas de modo a estudar o 
funcionamento como um todo.  

Para este experimento, o RETScreen indicou uma produção 
de 130,89 MWh em energia exportada para a rede, em cada 
um dos 25 anos do horizonte de projeto.  

A aplicação da taxa de 8,01% ao ano resultou no valor de R$ 
63.052,00 em termos de VRES (R$ 481,71 × MWh-1), com 
VPL de R$ 541.308,30, TIR de 11,83% e payback em dez 

anos e um mês, conforme o fluxo de caixa apresentado na 
Tabela 15. 

Tabela 15: Fluxos de caixa RETScreen do cenário 01 – VRES (R$). 

j 
VRES (R$) 

CFj Cumulativo R$ 

0 - 1.035.000,00  -1.035.000,00  

1 68.102,82  - 966.897,18  

2 73.557,86  - 893.339,32  

3 79.449,84  -813.889,47  

4 85.813,78  -728.075,69  

5 92.687,46  -635.388,23  

6 100.111,73  -535.276,51  

7 108.130,68  -427.145,83  

8 116.791,94  -310.353,89  

9 126.146,98  -184.206,91  

10 136.251,35  -47.955,56  

11 147.165,08  99.209,52  

12 158.953,01  258.162,53  

13 171.685,14  429.847,67  

14 185.437,12  615.284,80  

15 200.290,64  815.575,43  

16 216.333,92  1.031.909,35  

17 233.662,26  1.265.571,61  

18 252.378,61  f1.517.950,22  

19 272.594,14  1.790.544,36  

20 294.428,93  2.084.973,28  

21 318.012,68  2.402.985,97  

22 343.485,50  2.746.471,47  

23 370.998,69  3.117.470,16  

24 400.715,68  3.518.185,84  

25 432.813,01  3.950.998,85  

TOTAL 3.950.998,85 

Em termos de Grupo B1 (R$ 572,00 × MWh-1), o valor de 
energia exportada chegou a R$ 74.870,64 com VPL de R$ 
836.765,90, TIR de 13,62% e payback em nove anos e cinco 
meses. Os dados resultantes estão apresentados na Tabela 
16. 

5 Conclusão 

Neste estudo, o desempenho do sistema flutuante da IFVF 
SC foi comprometido pela ocorrência de um evento causado 
por intempérie local, com fortes chuvas e elevação rápida 
do nível do reservatório, em mais de 9 m, em poucas horas, 
no início de junho de 2020. O evento provocou uma 
sobrecarga no sistema de ancoragem e contrapesos 
resultando na imersão e no desligamento de grande parte 
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dos módulos dos painéis flutuantes instalados na ilha. O 
efeito fortuito foi prontamente identificado ao se 
compararem os índices de mérito da IFVF SC ou S1FEI, 
calculados entre os meses de março e maio e, 
especificamente, junho de 2020. Em função do evento, a 
energia gerada no período da pesquisa ficou 56% abaixo da 
média observada nos três meses anteriores, desde a sua 
ligação à rede elétrica. Para este experimento, o RETScreen 
indicou uma produção de, aproximadamente, 131 MWh em 
energia exportada para a rede, em cada um dos 25 anos do 
horizonte de projeto. No entanto, por causa do incidente, 
foi obtida a produção de aproximadamente 80 MWh.  

Tabela 16: Fluxos de caixa RETScreen do cenário 01 - Grupo B1 (R$). 

j 
Grupo B1 (R$) 

CFj Cumulativo R$ 

0 -1.035.000,00  -1.035.000,00  

1  80.867,77  -954.132,23  

2  87.345,28  -866.786,94  

3  94.341,64  -772.445,30  

4  101.898,40  -670.546,90  

5  110.060,47  -560.486,43  

6  118.876,31  -441.610,12  

7  128.398,30  -313.211,82  

8  138.683,01  -174.528,81  

9  149.791,52  -24.737,30  

10  161.789,82   137.052,52  

11  174.749,18   311.801,70  

12  188.746,59   500.548,29  

13  203.865,19   704.413,48  

14  220.194,79   924.608,28  

15  237.832,40   1.162.440,67  

16  256.882,77   1.419.323,45  

17  277.459,08   1.696.782,53  

18  299.683,55   1.996.466,08  

19  323.688,21   2.320.154,29  

20  349.615,63   2.669.769,92  

21  377.619,84   3.047.389,77  

22  407.867,19   3.455.256,96  

23  440.537,36   3.895.794,32  

24  475.824,40   4.371.618,71  

25  513.937,93   4.885.556,65  

TOTAL 4.885.556,65 

Em relação aos índices de mérito, analisados para o período 
de operação simultânea dos quatro sistemas, de onze dias, 
o fator de capacidade (𝐹𝐶) e a produtividade final (𝑌!) 
foram calculados em razão da energia gerada e da 
capacidade instalada em cada sistema. Os dois índices 

indicaram a melhor operação para sistema fixo com 
módulos inclinados a 26o. A produtividade desse sistema foi 
de 7,83% maior do que o sistema fixo com módulos 
horizontais e de 5,39% maior do que o sistema com o 
rastreador solar. A diferença de produtividade entre o 
sistema com módulos horizontais em relação ao sistema 
com rastreador foi de 2,44%, o que representou um 
acréscimo de 9,54% na energia gerada no período analisado. 
Nesse momento, não foi comparada a produção dos 
sistemas com módulos inclinados, S1FEI e S4SEI, devido à 
comprovação de que S1FEI não estava operando em 
condições similares à S4FEI. Em condições normais, a 
hipótese era de que S1FEI fosse o sistema mais eficiente, 
pelas razões expostas no referencial teórico, o que poderá 
ser analisado em experimentos futuros. 

Dessa forma, a taxa de desempenho (𝑃𝑅), que considera 
também a radiação disponível	(𝐻𝑆𝑃), indicou o melhor 
desempenho do sistema com rastreamento solar, S2SDH, 
pois este sistema permitiu a captação de maior quantidade 
de radiação diária.  

Quanto à viabilidade econômica, quanto menor o preço por 
kWp instalado, neste caso R$ 10,06 × Wp-1, mais rápido 
ocorrerá o retorno do investimento. Porém, como visto, 
quanto maior foi o VRES ou o preço da tarifa e, com isso, as 
receitas com a geração, mais rápido ocorrerá o retorno do 
investimento. Isso também aconteceu de forma semelhante 
com as correções monetárias e reajustes tarifários.  

Nos três cenários analisados, apesar do payback estar entre 
onze anos e quatro meses e quatorze anos e dez meses, 
nem sempre o valor presente líquido (VPL) se mostrou 
interessante.  
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