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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of promoting the dissemination
and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important benefits to society and to the human being, by
means of better products, processes, services, and technology.
The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours driven by the power of
creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a culture focused on imagination, knowledge creation and
its development, in an organized and systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.
To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry organizations, universities and
research centres is essential. This exchange should not only provide opportunities for growth and development but also help
utility companies to recover the vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.
Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was conceived to reflect the
seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the quality of published work and also of establishing a
mechanism to achieve excellence in knowledge sharing and development fostering.
The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned institutions, who are known
by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing
process, that is, authors and referees do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability,
transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.
Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact both in the companies related
to the energy sector and in academia.

Supporting institutions:

COPEL – Companhia Paranaense de Energia
UFPR –Universidade Federal do Paraná
LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento
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Editorial – Issue 33 – October 2020
The world is going through a moment we would never have imagined, which cannot even be called a crisis,
because it is far beyond that. It is a point completely outside the curve, comparable to a catastrophic event.
Nobody could expect that. However, we know that we are subject to such extreme phenomena. In fact, the entire
history of the planet, not just of humanity, is full of cataclysmic phenomena caused by small deviations in the
evolutionary order, which, occurring in a combined way, with an almost zero probability of occurrence, end up
annihilating entire species.
Since it is not reasonable to expect something like this to happen, it is up to us, once in the middle of the cataclysm,
to do everything possible to minimize the damage. In addition, it is necessary to think about seeing opportunities
in the face of adversity. In fact, facing difficulties can mean the trigger for evolution, for innovation, for
development. It is an opportunity to rethink models and paradigms, and to aim at building a more evolved
structure. Like much of the productive system, the Brazilian energy sector is in a favourable situation for changes.
However, adversities give rise to attitudes that can pose a great threat, for example, the tendency to withdraw
resources and efforts, at any cost, from activities aimed at evolution to fully devote them to circumvent the
adverse situation. As much as the situation calls for external resources, one should not exhaust the inputs related
to certain activities that seem not to be so important at that very moment or that do not tend to generate results
in the short term. The fundraising must be balanced and well planned, so that the destruction, in the end, is not
even greater. In other words, the progress of science must go on, because, as we can see in the areas of knowledge
directly linked to the pandemic, it can represent our own survival.
The progress of science in the area of energy has as a major catalyst the R&D programme regulated by the Brazilian
Electric Energy Agency (ANEEL). During its evolution, the intention of the regulatory agent to promote the
improvement of the electric sector through the production of specialized knowledge, by means of projects of a
scientific nature, focused on the solution of real problems and aimed at the sustained development of the sector,
was clearly perceived. Today, more than ever, there is a need to take a further step in crossing the bridge that
connects the scientific world to the business world, namely, to transform the scientific differentials achieved into
solutions that bring a competitive advantage to its authors and therefore to society.
Doing so may not be as simple as one might think. Producing a business model that takes full advantage of
scientific innovation is a challenge. Often it is even necessary to propose changes in regulation. Sometimes it is
necessary to overcome legal barriers. However, our main enemy seems to be our own culture, our attitude
towards innovation. Our duty, therefore, is to question our own stance and overcome our own mental barriers.
Our responsibility is to invent the next energy sector, which, of course, will have vulnerabilities, but will also have
overcome important barriers and will certainly bring a greater degree of well-being to citizens.
The scientific journal Espaço Energia is also at a turning point. In order to gain more strength and exploit its
potential as a vehicle for scientific dissemination of the Brazilian energy sector, the journal will now have the
support of new institutions and people. The journal was created in 2004 at Copel - Companhia Paranaense de
Energia. At this moment, new participations in the editorial base are being initiated, with UFPR – Universidade
Federal do Paraná” and LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. Each of the three supporting
institutions will have two publishing representatives. However, our true strength is in the editorial committees,
the referees belonging to both the international board and to the editorial board, who, with knowledge and
experience in their areas of expertise and, of course, their willingness and interest in contributing to scientific
dissemination, guarantee the quality of the works published here.
I would like to give a special thanks to Copel for the opportunity I had to propose, create and manage this
enterprise, over the past sixteen years, allowing for the establishment of a network of experts in the field, both
through the members of the boards and our diligent authors, with a great potential for contributions through the
dissemination of scientific advancements and innovative applications, bringing increasing benefits to society. We
also welcome the new supporting institutions, wishing them success in their attempt to consolidate this scientific
vehicle and contribute to the evolution of the electricity sector.
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This issue features five excellent articles, covering subjects very relevant to the electricity sector. The first is a case
study on the use of biogas generated in a sewage treatment plant, analysing its potential for generating electricity
and avoiding emissions of carbon dioxide. The second makes a critical review of the role of energy storage systems
in the management of intermittent renewable sources, a subject that is becoming increasingly important in the
sector due to the new and growing insertions, especially wind power. The third paper deals with public lighting
bringing important information about the benefits of LED luminaires. The fourth paper analyses the performance
of experimental photovoltaic systems in the Santa Clara HPP reservoir, located in the municipality of Pinhão, in
the State of Paraná, Brazil. Finally, we address the issue of energy storage again, with a paper on pumped hydro
storage in large hydroelectric systems, which brings a case study to the southern region of Brazil.
We wish you all a good reading. May the works published on this issue be of great value to all of you. We thank
the authors for their interest in publishing in this journal and for the quality of their papers. I bid farewell to the
position of editor-in-chief and to the editorials I took great pleasure writing in this journal, welcoming the new
editors. I wish you all great success!
Klaus de Geus
Editor-in-chief
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Editorial – Edição 33 – Outubro de 2020
O mundo está passando por um momento que jamais poderíamos ter imaginado, que não pode nem ao menos
ser chamado de uma crise, pois está muito além disso. É um ponto completamente fora da curva, comparável a
um evento catastrófico. Ninguém poderia esperar. Contudo, sabemos que estamos sujeitos a tais fenômenos
extremos. De fato, toda a história do planeta, não apenas da humanidade, está repleta de fenômenos
cataclísmicos causados por pequenos desvios na ordem evolutiva, os quais, acontecendo de forma combinada,
numa probabilidade quase nula de ocorrência, acabam por aniquilar espécies inteiras.
Uma vez que não é razoável esperar que algo assim ocorra, resta-nos, uma vez no meio do cataclismo, fazer o
possível para minimizar os danos. Além disso, há que se pensar em enxergar oportunidades em meio às
adversidades. De fato, enfrentar dificuldades pode significar o gatilho para a evolução, para a inovação, para o
desenvolvimento. Trata-se de uma oportunidade para repensar modelos e paradigmas, e almejar a construção de
um arcabouço mais evoluído. Assim como grande parte do sistema produtivo, o setor energético brasileiro
encontra-se em uma situação propícia para mudanças.
Entretanto, as adversidades ensejam posturas que podem constituir uma grande ameaça, por exemplo, a
tendência de, a qualquer custo, retirar recursos e esforços das atividades voltadas à evolução para destiná-las
integralmente a contornar a situação adversa. Por mais que a situação clame por recursos externos, não se deve
exaurir os insumos relacionados a determinadas atividades que parecem não ser tão importantes no momento
ou que não tendem a gerar resultados no curto prazo. O levantamento de recursos deve ser equilibrado e bem
planejado, para que a destruição, no fim, não seja maior ainda. Em outras palavras, o progresso da ciência deve
prosseguir, pois, como podemos ver nas áreas do conhecimento diretamente vinculadas à pandemia, ele pode
proporcionar nossa própria sobrevivência.
O progresso da ciência na área de energia tem como grande catalisador o Programa de P&D da ANEEL. Durante
sua evolução, percebeu-se claramente a intenção do agente regulador de promover o aperfeiçoamento do setor
elétrico por meio da produção de conhecimento especializado, mediante empreendimentos de natureza
científica, focados na solução de problemas reais e visando ao desenvolvimento sustentado do setor. Mais do que
nunca, percebe-se, hoje, a necessidade de dar um passo a mais na travessia da ponte que liga o mundo científico
ao mundo empresarial, a saber, transformar os diferenciais científicos alcançados em soluções que tragam
diferencial competitivo aos seus autores e, por conseguinte, à sociedade.
Fazer isso pode não ser tão simples como se imagina. Produzir um modelo de negócio que tire o máximo proveito
de uma inovação científica é um desafio. Muitas vezes é preciso até mesmo sugerir alterações na regulação.
Outras vezes mostra-se necessário vencer barreiras jurídicas. Entretanto, o nosso principal inimigo parece mesmo
ser nossa própria cultura, nossa postura quanto à inovação. Nosso dever é, portanto, questionar nossa própria
atitude e extrapolar nossas próprias barreiras mentais. Nossa responsabilidade é inventar o próximo setor
energético, que, naturalmente, terá vulnerabilidades, mas também terá vencido importantes barreiras e
certamente trará um maior grau de bem-estar aos cidadãos.
O periódico científico Espaço Energia também se encontra em um ponto de inflexão. Visando a ganhar mais força
e explorar mais seu potencial de veículo de divulgação científica do setor energético brasileiro, o periódico passa
a contar, a partir de agora, com o apoio de novas instituições e pessoas. O periódico foi criado em 2004 na Copel
– Companhia Paranaense de Energia. Neste momento, novas participações na base editorial estão sendo iniciadas,
com a UFPR – Universidade Federal do Paraná e o LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. Cada
uma das três instituições apoiadoras terá dois representantes editores. Entretanto, nossa verdadeira força está
no corpo editorial, tanto os avaliadores do international board quanto do editorial board, que, com conhecimento
e experiência em suas áreas de expertise, além, é claro, de sua disposição e interesse em contribuir com a
divulgação científica, garantem a qualidade das publicações aqui veiculadas.
Gostaria de fazer neste momento um agradecimento especial à Copel pela oportunidade de propor, criar e
gerenciar este empreendimento, ao longo dos últimos dezesseis anos, permitindo o estabelecimento de uma rede
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de “cabeças pensantes” do setor, tanto por meio dos integrantes dos boards, quanto de nossos assíduos autores,
com um grande potencial de contribuições por meio de divulgações de progressos científicos e aplicações
inovadoras, trazendo, mais do que nunca, benefícios à sociedade. Damos também as boas-vindas às novas
instituições apoiadoras, desejando-lhes sucesso em seu intento de consolidar este veículo científico e, assim,
contribuir com a evolução do setor elétrico.
Esta edição traz cinco excelentes artigos, abordando assuntos muito relevantes ao setor elétrico. O primeiro é um
estudo de caso sobre o uso de biogás gerado em estação de tratamento de esgoto, analisando seu potencial de
geração de energia elétrica e emissões evitadas de dióxido de carbono. O segundo faz uma revisão crítica do papel
de sistemas de armazenamento de energia na gestão de fontes renováveis intermitentes, assunto que ganha cada
vez maior importância no setor devido às novas e crescentes inserções, especialmente eólicas. O terceiro artigo
trata de iluminação pública, trazendo informações importantes sobre os benefícios de luminárias LED. O quarto
artigo faz uma análise de desempenho de sistemas fotovoltaicos experimentais no reservatório da UHE de Santa
Clara, localizada no município de Pinhão, no Estado do Paraná. Por último, abordamos novamente a questão de
armazenamento de energia, com um artigo sobre usinas hidrelétricas reversíveis em sistemas hidrelétricos de
grande porte, que traz um estudo de caso para a região sul do Brasil.
Desejamos a todos uma boa leitura e que as publicações desta edição lhes sejam de grande valor. Agradecemos
aos autores pelo interesse em publicar neste periódico e pela qualidade de seus artigos. Despeço-me do cargo de
editor-chefe e dos editoriais que tive grande prazer em escrever neste periódico, dando as boas-vindas aos novos
editores. Desejo-lhes pleno sucesso!

Klaus de Geus
Editor-chefe
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Potential of electric
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and CO2 emissions
avoided by use of
biogas produced in a
wastewater
treatment plant: a
case study
Potencial de geração de
energia elétrica e emissões
evitadas de CO2 pelo uso de
biogás gerado em estação
de tratamento de esgoto:
um estudo de caso
Vitor Gonçaves Savi1
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Elaine Virmond1
Leandro Janke2
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leandro.janke@slu.se

Abstract: This work aims at evaluating the potential of
electric energy generation and the avoided CO2 emissions
with the use of biogas produced at Santa Luzia Wastewater
Treatment Plant (WWTP) (Criciúma, Brazil). Results
demonstrate that the estimated total electricity generation
was 788,975 kWh, considering 60% of CH4 in biogas, Otto
Cycle group generator with a power of 44.8 kW, average
useful life of 13 years and an overall efficiency of 25%. The
generation is capable of supplying 95% of the energy
consumption of the WWTP, with savings of R$ 291,920.88.

The use of biogas can reduce 93.5% of the total CO2
emissions. The estimated total capital to be invested was R$
222.731,37, considering costs of acquisition and installation
of the generator group, operation and maintenance, margin
of uncertainty, benefits and indirect expenses. The payback
was estimated at 21.5 months. In conclusion, the use of
biogas for generating electricity at Santa Luzia WWTP is
promising; being able to reduce its operating costs and
mitigate environmental impacts caused by sewage.
Keywords: Biogas, electric energy
emissions, wastewater treatment plant.

generation,

CO2

Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o
potencial de geração de energia elétrica e emissões evitadas
de CO2 com o uso de biogás produzido na Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Luzia (Criciúma - Brasil).
Os resultados indicam que a geração total estimada de
energia elétrica foi de 788.975 kWh, considerando a
composição de 60% de CH4 no biogás, grupo gerador Ciclo
Otto com potência de 44,8 kW, tempo de vida útil média de
13 anos e eficiência global de 25%. A geração seria capaz de
suprir em 95% o consumo de energia elétrica da ETE, com
uma economia de R$ 291.920,88. Constatou-se a redução
de 93,5% nas emissões totais de CO2 com o aproveitamento
do biogás. A estimativa do capital total a ser investido
resultou em R$ 222.731,37, considerando custos de
aquisição e instalação do grupo gerador, manutenção e
operação, margem de incertezas, benefícios e despesas
indiretas. O Payback foi estimado em 21,5 meses. Pode-se
concluir que o uso do biogás para a geração de energia
elétrica na ETE Santa Luzia se mostra promissor, sendo
capaz de reduzir os seus custos operacionais e amenizar os
impactos ambientais provocados por esgotos sanitários.
Palavras-Chave: Biogás, geração de energia elétrica,
emissões de CO2, estação de tratamento de esgoto.
1

Introdução

O Brasil é integrante da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), a qual tem
como objetivo principal reduzir a temperatura global na
atmosfera em um nível que impeça uma interferência
humana perigosa no sistema climático. Dentre os
compromissos assumidos pelo país, destacam-se a pesquisa,
promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas
novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro
de dióxido de carbono (CO2) e de tecnologias
ambientalmente saudáveis, avançadas e inovadoras.
Também inclui a limitação e redução das emissões de
metano (CH4) por meio da recuperação e do uso na gestão
de resíduos, bem como na produção, transporte e
distribuição de energia [1] [2].
Dentre as fontes energéticas que podem contribuir para
essas demandas assumidas pelo País, destaca-se o biogás, o
qual pode ser produzido a partir da digestão anaeróbica de
matéria orgânica de quase todos os tipos de materiais
biológicos decorrentes dos setores agrícolas primários e
também dos resíduos orgânicos industriais e domésticos,
sob a ação de um consórcio de microrganismos. O biogás é
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composto, principalmente, por CH4 (50-70% v/v) e CO2 (3050% v/v), acompanhado em menores concentrações de
vapor d’água, nitrogênio (N2), oxigênio (O2), gás sulfídrico
(H2S), amônia (NH3), hidrocarbonetos, siloxanos, dentre
outros. Dentre os fatores mais importantes que influenciam
na digestão anaeróbica, podem-se destacar o design dos
digestores, tipo de inóculo, pH, temperatura, razão C/N,
concentração de sólidos totais e voláteis, tempo de
retenção hidráulica e de sólidos, taxa de carregamento do
substrato, presença de substâncias inibidoras e de
compostos tóxicos e disponibilidade de nutrientes [3] [4].
O biogás é considerado uma fonte limpa, renovável, de
baixo custo e excelente alternativa de substituição aos
combustíveis fósseis para a geração de calor, força motriz e
eletricidade. Dessa forma, ele se torna um agente
importante no aumento da geração de energia elétrica
distribuída no País, sendo considerado uma fonte estocável
de energia, utilizada conforme uso e demanda necessária
[5].
Os esgotos sanitários são efluentes oriundos de fontes
doméstica, comercial e industrial, os quais podem provocar
impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana,
sendo necessária a sua coleta, tratamento e destinação
adequados. O processo de digestão anaeróbica com o
emprego de reatores se constitui em uma das etapas
empregadas em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
para a decomposição da matéria orgânica, em virtude de
sua capacidade de reduzir a Demanda Química de Oxigênio
(DQO) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) dos
fluxos residuais. Os principais coprodutos decorrentes dessa
etapa de tratamento são o biogás e o digestato (lodo
desidratado), o qual é rico em nutrientes [6] [7].
O Brasil apresenta um grande potencial de geração de
eletricidade a partir de biogás produzido em ETEs, conforme
proposto por Santos, Barros e Tiago Filho [8], os quais
estimaram a geração de, aproximadamente, 1062, 1086,
1078 e 1034 TWhe para os anos de 2030, 2040, 2050 e 2060,
respectivamente. Santiago e Santiago [9] avaliaram, em nível
nacional, o potencial de produção do biogás a partir dos
esgotos para o aproveitamento na geração de energia
elétrica no ano de 2016. Para o esgoto coletado e não
tratado, os resultados apontam um potencial de produção
de metano de 163,17 Mm3/dia e geração de 2,651 GWh/dia
de energia elétrica. Para o esgoto coletado e tratado, a
produção de metano seria 466,70 Mm3/dia, com uma
geração de eletricidade de 7,583 GWh/dia, o que
equivaleria, anualmente, a cerca de 0,48% de toda a
produção elétrica no Brasil.
Pesquisas voltadas à estimativa do potencial de produção de
biogás e de sua utilização para geração de eletricidade têm
sido feitas em diferentes ETEs brasileiras, cujos resultados
se mostraram promissores. Dentre elas, pode-se citar
aquela descrita por Rosa e colaboradores [10], os quais
constataram na ETE Laboreaux (Itabira, MG) um potencial
de produção de biogás de 390,1 m3/dia com capacidade de
geração energia elétrica de 3.289 MJ/dia por um período de
doze meses, o que supriria em 57,6% as demandas da
estação. Silva e Silva [11], em estudo feito na ETE Los
Angeles (Campo Grande, MS), estimaram uma vazão de

biogás, em média, de 97,58 m3/h, o que é capaz de gerar
uma média de 5.058 kWh/dia de energia elétrica,
atendendo a 24,87% da demanda da estação. Felca e
colaboradores [12] estimaram um potencial de geração de
energia elétrica no valor de 437,76; 2.019,88; 548,70 e
472,16 MWh/ano para as ETEs dos municípios de Varginha,
Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá,
respectivamente, todas situadas no estado de Minas Gerais.
Experiências no Brasil de ETEs que já aproveitam o biogás
para fins energéticos também têm sido descritas. Dentre
elas, estão a ETE Arrudas (Sabará, MG), ETE Ouro Verde (Foz
do Iguaçu, PR) e ETE Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, SP), com
potências instaladas de 2,4 MW, 25 kVA e 1,5 MW,
respectivamente [13] [14].
Diversas vantagens têm sido apontadas na geração de
eletricidade a partir do biogás em ETEs, podendo-se
destacar: geração no próprio lugar de consumo,
possibilidade de lucro adicional em função da produção e
comercialização de energia, redução no consumo de
eletricidade suprida externamente, com consequente
redução dos custos operacionais da ETE, potencial de uso
em processos para a cogeração de eletricidade/calor e
redução das emissões de metano, que é um gás de efeito
estufa. Entretanto, apesar do potencial estimado e das
vantagens apontadas, o aproveitamento energético do
biogás ainda é muito incipiente no Brasil, sendo que a
grande maioria dos aterros sanitários e das estações de
tratamento de esgoto doméstico e efluentes industriais
apenas coleta e queima o biogás gerado [10] [12].
A ETE Santa Luzia, objeto de estudo desta pesquisa, inserese neste contexto. Ela está localizada no município de
Criciúma, SC, e utiliza os processos de digestão anaeróbica
em reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) e
tanques de aeração para o tratamento de esgotos
sanitários. Na referida ETE, atualmente, não existe
aproveitamento dos produtos e coprodutos gerados nesse
tratamento, sendo o biogás queimado em queimadores
flare, o digestato encaminhado a aterro sanitário e o
efluente tratado lançado no Rio Sangão, o qual é
contaminado por resíduos da mineração de carvão, o que
compromete a utilização de suas águas. Portanto, a
realização de estudos do aproveitamento desses
coprodutos, com destaque para o uso do biogás para a
produção de eletricidade, é uma importante demanda dessa
ETE.
Ressalta-se também que a energia elétrica consumida na
ETE Santa Luzia é proveniente do Sistema Interligado
Nacional do Brasil (SIN). No SIN, a geração e a distribuição
de energia elétrica estão envolvidas com a emissão de gases
de efeito estufa, em função da participação da geração
termelétrica a carvão mineral, mesmo que minoritária, que
causam impactos negativos ao meio ambiente. Nesse
contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações do Brasil divulga, mensalmente, os Fatores
de Emissão de CO2 pela geração de energia elétrica no SIN
[15]. Dessa forma, essa ferramenta pode ser utilizada para
estimar as emissões mensais e anuais produzidas de CO2 em
decorrência do consumo de energia elétrica do SIN pela ETE
Santa Luzia, bem como a emissão evitada de CO2 em função
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do uso da energia elétrica produzida a partir do biogás nela
gerado.
A análise de investimento ou de capital para fins de
avaliação da viabilidade econômica do aproveitamento
energético do biogás na ETE Santa Luzia também é um fator
importante e que deve ser levado em consideração na
definição e implantação de tecnologias para esse fim. Tal
análise pode ser efetuada por meio das estimativas do Valor
Presente Líquido (VPL) e do Tempo de Retorno de Capital
(TRC) ou Payback. O VPL é calculado a partir da diferença
dos custos e remunerações provenientes do projeto, onde
os valores do fluxo de caixa são retificados para o valor
presente, a partir do abatimento de uma determinada taxa
de juros. O VPL se caracteriza como um método confiável de
avaliação de investimento por analisar, exclusivamente, os
fluxos de caixa e o custo de propriedade de capital. O
Payback é o período necessário para que o capital investido
seja recuperado e, no seu cálculo, faz-se o somatório da
receita líquida acumulada até o valor zero, contabilizando o
período gasto para recuperar o investimento inicial. Essa
informação é importante, pois permite a avaliação do risco
por meio do tempo que irá delongar na recuperação do
capital investido [16].
Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como
objetivo apresentar a avaliação do potencial de geração de
energia elétrica e de redução de emissão de CO2 a partir do
uso do biogás gerado na ETE Santa Luzia e sua viabilidade
econômica. Os estudos visam a subsidiar futuros projetos de
aproveitamento dessa fonte renovável de energia na ETE
para reduzir os seus custos operacionais e os impactos
ambientais negativos associados à disposição de resíduos
sanitários em aterros.
2

Metodologia

A metodologia abrange os seguintes passos: levantamento
das características da usina em estudo, levantamento de
parâmetros laboratoriais e de consumo de energia elétrica
da usina, estimativa da produção de biogás, estimativa de
geração de energia elétrica, estimativa da emissão de CO2 e,
por fim, a análise preliminar da viabilidade econômica.

Figura 1: Localização geográfica da ETE Santa Luzia [17].

O sistema de tratamento na ETE é composto de grades e
desarenadores, caixas de gordura com aeração, reatores
UASB, filtros biológicos percoladores e decantadores
secundários. O sequencial de operação da ETE (Figura 2)
compreende o tratamento preliminar do esgoto bruto para
a retenção de materiais flutuantes, gorduras, sólidos e areia,
os quais são encaminhados para contentores e,
posteriormente, a aterro sanitário. O esgoto pré-tratado é,
na sequência, submetido ao tratamento biológico por
processo de digestão anaeróbica em reatores UASB para
redução da matéria orgânica, gerando biogás e efluente de
baixa e alta densidade (lodo). O biogás é canalizado e
queimado no queimador flare. O efluente de alta densidade
é adensado, centrifugado e misturado com aglutinantes
para desidratação e, no fim, destinado a aterro sanitário. A
água oriunda da desidratação é bombeada ao prétratamento. O efluente de baixa densidade é direcionado
aos filtros biológicos percoladores e, após, aos decantadores
secundários para o tratamento aeróbico de forma a
remover a matéria orgânica remanescente. O lodo dos
decantadores é recirculado e, novamente, submetido ao
tratamento preliminar. O efluente sobrenadante dos
decantadores, uma vez apresentando os parâmetros de
lançamento previstos na legislação pertinente, é lançado no
Rio Sangão, localizado a aproximadamente 500 metros da
ETE [18] [19].

2.1 Características da ETE Santa Luzia
A ETE Santa Luzia está localizada na Rodovia Antônio Just,
km 1300, Bairro Universitário, município de Criciúma, SC,
Brasil (Figura 1). Sua administração é gerida pela Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). A ETE Santa
Luzia iniciou sua operação no ano 2010 e, atualmente,
atende a uma população de 80.500 habitantes, com
capacidade para processar uma vazão média de 182 L/s
numa área de 80.000 m2. A estrutura física da ETE Santa
Luzia é constituída pela própria estação de tratamento de
esgoto, por um laboratório de análises físico-químicas e
biológicas e uma oficina mecânica de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos.

Figura 2: Sequencial de operação da ETE Santa Luzia [18].

2.2 Parâmetros laboratoriais e de consumo de energia
elétrica da ETE
Para uma avaliação preliminar das condições operacionais
do tratamento biológico por meio do processo de digestão
anaeróbica e estimativa do potencial de geração de biogás e
de energia elétrica utilizando modelos matemáticos, foram
coletados dados referentes à vazão do esgoto afluente, pH e
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temperatura de operação nos reatores UASB, bem como a
Demanda Química de Oxigênio (DQO) do esgoto afluente e
efluente de cada mês no período de janeiro de 2016 a
dezembro de 2017. Os dados foram obtidos a partir dos
laudos laboratoriais e Boletins Diários de Operação (BDO) da
ETE. Os resultados dos parâmetros obtidos e das estimativas
foram expressos em termos de médias de cada mês dos dois
anos avaliados (2016 e 2017), uma vez que os perfis mensais
de cada ano se mostraram muito semelhantes entre si.

QCH4 é a produção volumétrica de metano (m3CH4/dia);

Também foram coletados os dados de consumo de energia
elétrica da ETE no referido período, os quais foram
fornecidos pela CASAN, para fins comparativos entre
demanda e produção de energia elétrica pelo uso do biogás,
bem como para os cálculos de estimativa do capital a ser
investido e do Tempo de Retorno do Capital (Payback)
decorrente do aproveitamento energético do biogás na ETE
Santa Luzia. De acordo com dados fornecidos, o gasto
mensal de energia elétrica na ETE em 2016 e 2017 foi, em
média, de R$30.000,00. Conforme a Resolução
Homologatória N° 2.286 de 15 de agosto de 2017, as
Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) praticam na
CASAN a Tarifa Convencional (Grupo B, subgrupo B3) para
cobrança de energia elétrica, cujo valor em 2016 foi de R$
0,3538 por kWh e em 2017 foi de R$ 0,3818 por kWh, não
considerando os tributos e outros encargos [18] [19].

t é a temperatura operacional do reator (oC).

f (t) é o fator de correção para a temperatura
operacional do reator (kgDQO/m3);
P é a pressão atmosférica (atm);
KDQO é a DQO correspondente a um mol de CH4 (64 g
DQO/mol);
R é a constante dos gases (0,08206 atm.L / (mol.K));

Entretanto, existem parcelas de perda de metano dissolvida
no efluente, perda no gás residual, vazamento e purgas de
condensado, as quais podem variar de 20% a 50% do
volume total, sendo, portanto, importante considerá-las
com vistas à obtenção de valores mais realísticos. Nessa
pesquisa, adotou-se o quantitativo de perdas em 35%,
conforme proposto por Lobato [21]. Uma vez obtida a QCH4,
pode-se estimar a produção total de biogás (Q biogás) pela
Equação 4, proposta por Chernicharo [20], tendo como base
a concentração de metano em sua composição, cujo valor
adotado neste trabalho foi de 60%, representando um valor
intermediário do intervalo descrito na literatura [3],
Qbiogás =

2.3 Estimativa da produção de biogás
A produção de biogás na ETE no período em estudo foi
estimada a partir da carga de DQO afluente ao reator, que é
convertida em gás metano (DQOCH4), conforme Equação 1,
descrita por Chernicharo [20],

QCH4
CCH4

(4)

onde
Q biogás é a produção volumétrica de biogás (m3/dia);
QCH4 é a produção volumétrica de metano (m3/dia);
CCH4 é a concentração de metano no biogás (%).

DQOCH4 = Q (S0 -S) - Yabs . Q . S0

(1)
2.4 Estimativa de geração de energia elétrica

onde
DQOCH4 é a carga de DQO convertida em metano
(kgDQOCH4/dia);
Q é a vazão de esgoto afluente (m3/dia);
S0 é a concentração de DQO afluente (kgDQO/m3);
S é a concentração de DQO efluente (kgDQO/m3);
Yabs é o coeficiente de produção de sólidos no sistema,
em termos de DQO (kgDQOlodo/kgDQOaplicado).
Para a incógnita Yabs, adotou-se o valor de 0,15, que é um
valor médio obtido a partir da literatura [20]. A partir dos
cálculos da DQOCH4, pode-se calcular a produção
volumétrica de metano (m3CH4/dia), utilizando-se as
Equações 2 e 3 descritas por Chernicharo [20],
QCH4 =
f (t) =

DQOCH4
f (t)
P. KDQO

R (273 + t)

(2)
(3)

Para se estimar o potencial de geração de energia elétrica a
partir do biogás produzido na ETE Santa Luzia no período de
estudo, foi levado em consideração o valor do Poder
Calorífico Inferior (PCI) do biogás, o qual depende da
percentagem de CH4 e de CO2 na sua composição. Nesta
pesquisa, assumiu-se uma concentração de 60% de CH4 e
40% de CO2 no biogás, os quais representam valores
intermediários descritos na literatura [3], sendo o PCI
correspondente a 4.229,98 kcal/kg [22]. Para a
determinação do Poder Calorífico Inferior em kWh/m3,
utilizou-se a Equação 5, a qual determina o quantitativo em
energia por metro cúbico de biogás, conforme Costa [23],
PCIdisponível = PE . PCI . K

(5)

onde
PE é o Peso Específico (kg/Nm3);
PCI é o Poder Calorífico Inferior (kcal/kg);
K = 4,19 kWh/3600 (Constante de conversão entre kcalkJoules-kwh).

onde
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Em sistemas para conversão do biogás em energia elétrica,
deve-se levar em consideração o valor de eficiência global
na conversão das máquinas térmicas, com grupos geradores
que utilizam motores ciclo Otto, sendo que, nesta pesquisa,
foi assumido o valor de 25%, o qual representa um valor
intermediário descrito na literatura [24]. Então, pela
Equação 6, pode-se estimar a potência elétrica final a ser
disponibilizada, conforme descrita por Souza e
colaboradores [25],
P = PTB . PCId . 0,25

(6)

onde

2.6 Análise preliminar de viabilidade econômica
A análise preliminar da viabilidade econômica da
implementação do sistema de aproveitamento do biogás
para fins energéticos na ETE foi efetuada por meio da
estimativa do Valor Presente Líquido (VPL) e do Tempo de
Retorno de Capital (Payback). Foram considerados o valor
total do capital a ser investido no sistema gerador de
energia elétrica, o valor correspondente à energia gerada
por ano com o uso do biogás, a taxa de atratividade,
conforme indicadores financeiros nacionais, e o período
correspondente à vida média útil do gerador. Os cálculos de
VPL e Payback estão descritos nas Equações 9 e 10,
respectivamente [26],

P é a potência elétrica disponibilizada (kW);

FC

VPL = FC1 + (1+i)2j+1 + FC1 +

PTB é a produção total de biogás (m³/h);
PCId é o Potencial Calorífico Inferior disponível
(kWh/m3).
A produção mensal de energia elétrica a partir do biogás
pode ser calculada conforme Equação 7, descrita por Souza
e colaboradores [25],

Payback =

FC3

(1+i)j+2

+…

(9)

Valor do investimento

(10)

Fluxo de caixa

onde
VPL representa o Valor Presente Líquido (R$);
FC é o fluxo de caixa (R$);

E = P . h. m

(7)

onde

i é a taxa de atratividade (%).
3

E é a energia elétrica total disponibilizada pelo biogás
(kWh/mês);

Resultados e discussão

A seguir apresentam-se os
acompanhados de breve discussão.

resultados

obtidos,

h = 24 horas = 1 dia;
3.1 Condições operacionais da digestão anaeróbica

m = 30,4167 dias do mês.
2.5 Estimativa de emissão de CO2
Nesta etapa foram estimadas as emissões produzidas de
CO2 pela ETE Santa Luzia em decorrência do seu consumo de
energia elétrica fornecida pelo Sistema Interligado Nacional
do Brasil (SIN). Estimaram-se também as emissões evitadas
de CO2 em função do uso da energia elétrica gerada na ETE
pelo aproveitamento do biogás. Para esses cálculos, foram
utilizados os dados de consumo de energia elétrica da ETE,
os resultados da estimativa de produção de energia elétrica,
bem como os valores do Fator de Emissão (FEM) de CO2
divulgadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações [15]. A Equação 8 apresenta o cálculo de
emissões de CO2 proposta pelo MCTIC [15],
CO2 = CPE . FEM

(8)

onde
CO2 representa a emissão de CO2 (kgCO2);
CPE é o consumo (ou produção) de energia elétrica
(kWh);
FEM é o Fator de Emissão de CO2 (tCO2. MWh-1).

A Tabela 1 apresenta os resultados da avaliação preliminar
das condições operacionais do tratamento biológico por
processo de digestão anaeróbica em reator UASB na ETE
Santa Luzia, cujos valores representam as médias de cada
mês dos dois anos avaliados (2016/2017).
Tabela 1: Parâmetros operacionais da digestão anaeróbica na ETE
Santa Luzia.
Meses
Médias mensais*
(2016/
2017)
Temp.
pH
DQO
(oC)
(mg.L-1)
UASB
Afl.
Efl.
Afl.
Efl.
Jan
26,5
6,15
6,77
511
188
Fev
27,3
6,45
7,05
381
165
Mar
27,7
6,75
7,06
1443
633
Abr
26,5
6,65
7,05
519
229
Mai
23,0
6,70
7,06
406
326
Jun
21,8
6,40
7,00
510
297
Jul
21,4
7,00
7,15
1431
720
Ago
21,0
6,95
7,19
787
517
Set
22,5
7,05
7,01
885
359
Out
23,4
6,60
6,94
345
251
Nov
24,0
6,85
7,11
697
248
Dez
26,1
6,65
7,02
557
227
* Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2
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Os resultados permitem demonstrar que as temperaturas
nos reatores UASB assumiram um valor médio de 24,2 °C
para o período avaliado, sendo tal resultado próximo aos
obtidos por Bilotta [27], Cabral [28], Gallina [29] e Santos
[30], com valores de 21,1 oC, 21,8 oC, 21 oC e 23,5 oC,
respectivamente. A partir desses dados, pode-se sugerir que
os reatores operam na faixa mesofílica de temperatura,
considerada adequada para o crescimento bacteriano
associado à digestão anaeróbica [31].
Em relação aos valores de pH no período em estudo, eles
assumiram valores médios de 6,68 no afluente e de 7,05 no
efluente. Esses resultados estão próximos aos obtidos por
Farias [32], que encontrou pH=7,47 no afluente e pH=7,58
no efluente, e por Herlleyson e colaboradores [33], cujos
valores foram pH=6,85 no afluente e pH=7,39 efluente.
Esses dados demonstram que os reatores estão operando
em uma faixa de pH próxima da neutralidade, sugerindo que
o sistema é capaz de evitar variações extremas de acidez ou
alcalinidade, o que contribui para o equilíbrio das fases de
acidogênese e metanogênese da digestão anaeróbica,
conforme proposto por Atul Kumar [31]. Alguns fatores
responsáveis pela manutenção dos valores de pHs
adequados têm sido reportados na literatura, os quais
incluem: manutenção do equilíbrio entre a concentração de
ácidos graxos voláteis produzidos na acidogênese e a
alcalinidade do sistema, contribuindo para o equilíbrio entre
populações de microrganismos; adequada carga de matéria
orgânica no reator, evitando o acúmulo de ácidos graxos
voláteis e a acidificação do sistema, o que contribui para a
metanogênese; adequada relação alcalinidade bicarbonato
(alcalinidade parcial) e alcalinidade ácidos voláteis
(acalinidade intermediária); recirculação de efluente no
reator UASB, o que pode aumentar a alcalinidade do meio,
evitando acidificação no sistema [34] [35].
No período em estudo, pôde-se observar que a média de
variação de carga de DQO entre o afluente e o efluente
(ΔDQO(So - S)) foi mais pronunciada no mês de março (810
mg/L), seguido de julho (711 mg/L), setembro (586 mg/L) e
novembro (449 mg/L). Foi possível constatar uma eficiência
média de remoção DQO pelos reatores de 49% para os dois
anos em estudo. Entretanto, trabalhos da literatura
apontam para intervalos maiores de remoção (65% a 73%)
durante o processo de digestão anaeróbica em reatores
UASB de ETEs [12] [27] [36]. Dessa forma, uma vez que a
DQO é um parâmetro relevante para o monitoramento da
eficiência do sistema de tratamento e da qualidade do
esgoto, com implicações econômicas e ambientais, fazem-se
necessários estudos complementares para se obter um
melhor diagnóstico da eficiência do tratamento primário da
ETE.
3.2 Produção estimada de biogás
Para se estimar o potencial de produção de biogás nos
reatores da ETE Santa Luzia no período em estudo,
inicialmente, foi calculada a carga diária de DQO afluente ao
reator convertida em metano (DQOCH4), (Equação 1).
Posteriormente, estimou-se a produção volumétrica diária
de metano (QCH4) (Equação 2) e o fator de correção para a
temperatura operacional do reator f (t) pela Equação 3.

A Tabela 2 apresenta os resultados estimados de DQOCH4 e
QCH4 na ETE Santa Luzia, sendo os valores expressos em
média de cada mês dos dois anos avaliados (2016/2017).
Tabela 2: Valores estimados de DQOCH4 e de QCH4 na ETE Santa Luzia.
Meses
Médias mensais *
(2016/2017)
DQOCH4
QCH4
(kgDQOCH4 / dia)
(m3CH4 / dia)
Janeiro
1324
328
Fevereiro
1039
257
Março
4041
1001
Abril
1524
377
Maio
146
36
Junho
1027
254
Julho
3429
849
Agosto
1178
292
Setembro
2925
724
Outubro
317
78
Novembro
2278
547
Dezembro
1831
453
* Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2

A Figura 3 descreve a produção volumétrica estimada de
biogás na ETE Santa Luzia, cujos valores representam as
médias mensais dos dois anos avaliados.
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Figura 3: Produção volumétrica estimada de biogás na ETE Santa
Luzia. Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2.

Os resultados obtidos permitem demonstrar que a
produção de metano e de biogás foi mais pronunciada nos
meses de março (19%), julho (16%), setembro (14%) e
novembro (10%) em relação ao volume total produzido no
período avaliado. Esse perfil pode estar associado aos
maiores valores da ΔDQO (Tabela 1) e de conversão de DQO
afluente ao reator em metano (Tabela 2) nesses meses, uma
vez que existe uma correlação direta entre esses
parâmetros e a produção de metano e biogás.
Embora a temperatura e o pH de operação dos reatores
sejam variáveis que influenciam na estimativa da produção
de metano e biogás, os seus valores se mostraram muito
próximos entre os meses do período avaliado (Tabela 1),
sugerindo que não seriam determinantes na diferença de
produção observada entre os meses.
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Ao se avaliar o volume necessário de esgoto a ser tratado
para produzir 1 m3 de biogás no período em estudo, os
resultados apontaram para uma estimativa de 23,9 m3, valor
que se encontra dentro de intervalos descritos na literatura
(15 m3 a 32 m3), sugerindo que os resultados obtidos são
satisfatórios para o parâmetro avaliado [27] [28] [29] [37].
3.3 Geração estimada de energia elétrica
A Figura 4 apresenta os resultados de geração de energia
elétrica estimada a partir do uso do biogás (Equações 5, 6 e
7), bem como do consumo de eletricidade da ETE pelo
sistema SIN, cujos valores expressam as médias de cada mês
dos dois anos avaliados.
120000

Energia elétrica (Kwh)

100000

Geração
Consumo

80000
60000
40000
20000
0

elétrica pelo aproveitamento do biogás produzido em ETE.
Santana e Cohim [38] constataram um potencial elétrico de
26.850 kW/mês a partir do biogás gerado na ETE de Madre
de Deus (BA), representando uma economia de energia
elétrica de R$ 119.627,44 ao ano para a estação.
Portanto, as estimativas de produção de energia elétrica
observadas nesta pesquisa são de grande relevância, uma
vez que podem contribuir para a redução dos custos
operacionais da ETE Santa Luzia e o capital economizado
poderia ser investido na elaboração de projetos técnicos de
geração de energia elétrica a partir do biogás.
3.4 Emissões estimadas de CO2
A Figura 5 apresenta os resultados das emissões de CO2
produzidas em decorrência do consumo de energia elétrica
do SIN pela ETE Santa Luzia, bem como das emissões
evitadas em função do uso da energia elétrica produzida no
aproveitamento do biogás. Os valores representam as
médias de cada mês dos dois anos avaliados. Para esses
cálculos foram utilizados os dados de consumo de energia
elétrica da ETE fornecidos pela CASAN, bem como os
resultados obtidos de produção estimada de energia elétrica
(Equação 7) e os valores dos Fatores de Emissão de CO2
referentes aos anos 2016 e 2017 divulgados pelo MCTIC.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

10000

Meses (2016/2017)

Figura 4: Geração estimada e consumo de energia elétrica da ETE
Santa Luzia. Média mensal = (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2.

Os resultados obtidos permitiram demonstrar que a geração
total de energia elétrica estimada pelo aproveitamento do
biogás no referido período foi de 788.975 kWh, sendo que o
total de consumo de energia da ETE Santa Luzia advinda do
sistema SIN foi de 830.122 kWh. Com base nesses
resultados, tem-se uma potencial geração capaz de suprir
95% do consumo de energia elétrica da ETE no período em
estudo. Cabe destacar que nos meses de Janeiro, março,
julho, setembro e novembro a estimativa de geração de
energia elétrica foi superior ao de consumo pelo sistema SIN
(42%, 133%, 72%, 39% e 16 %, respectivamente).
Ao se considerarem os valores das tarifas de energia elétrica
praticadas pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina
(CELESC) na ETE nos anos de 2016 e 2017, foi possível
estimar uma economia anual de R$ 145.960,44 (total nos
dois anos = R$ 291.920,88), em decorrência do consumo de
energia elétrica a partir do biogás.
Trabalhos da literatura também descrevem valores
relacionados à geração, consumo e economia de energia
elétrica em ETE pelo aproveitamento de biogás. Dentre eles,
pode-se citar o de Gallina [29], o qual constatou uma
geração de energia elétrica de 24.480 kWh/mês a partir do
uso do biogás, um consumo de 73.375 kWh/mês pela ETE e
uma economia mensal de R$ 7.322,49 decorrentes da
geração de energia. Billota [27] descreveu uma capacidade
de geração de 65.280,3 kWh/mês, um consumo de 110.405
kWh/mês e uma redução de 59% de gastos de energia

Emissões (Kg CO2)

8000

Emissões evitadas
Emissões produzidas

6000
4000
2000
0
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Meses (2016/2017)
Figura 5: Estimativa de emissões produzidas e evitadas de CO2 na
ETE Santa Luzia. Média mensal= (Mês 2016 + Mês 2017) ÷ 2).

Os resultados permitem demonstrar que as emissões totais
de CO2 correspondentes ao consumo de energia elétrica do
SIN pela ETE no período em estudo foi de 73.173 kgCO2. A
partir dos resultados de produção estimada total de energia
elétrica, foi possível calcular as emissões evitadas de CO2
pelo aproveitamento do biogás, cujo resultado total no
período foi de 68.404 kgCO2. Esses resultados permitem
estimar que o aproveitamento do biogás pode reduzir em
93,5% as emissões totais de CO2 no período avaliado. É
importante destacar que, nos meses de março, julho,
setembro e novembro, obtiveram-se reduções de 133%,
72%, 39% e 16% de emissão de CO2, respectivamente, em
comparação com as emissões produzidas nos referidos
meses, o que também está relacionado a uma maior
produção de biogás e eletricidade nesse período do ano,
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conforme estimado nesta pesquisa. Silva [36] também
avaliou a redução de emissões CO2 em ETE pelo
aproveitamento do biogás para geração de energia no
período de outubro de 2011 a setembro de 2012, cujo
resultado obtido foi de 106.071 kg de CO2 evitados.
Portanto, os resultados obtidos de emissões de CO2 neste
estudo se mostram relevantes, uma vez que o
aproveitamento dos esgotos sanitários para fins energéticos
é capaz de reduzir os seus impactos negativos ao meio
ambiente, vindo ao encontro dos compromissos assumidos
pelo Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, na qual busca-se a estabilização
das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera e
o uso de formas renováveis de energia e de tecnologias de
sequestro de CO2 [2].

financeiros nacionais. A quantidade de anos considerada foi
de treze anos, a qual corresponde à vida média útil do
gerador.
A Tabela 4 apresenta os resultados dos cálculos de fluxo de
caixa, fluxo descontado e saldo decorrente para fins de
estimativa do VPL.
Tabela 4: Cálculos de fluxo de caixa, fluxo descontado e VPL.

3.5 Análise preliminar de investimentos
Para a análise preliminar da viabilidade econômica da
implementação do sistema de aproveitamento do biogás
para fins energéticos na ETE, inicialmente foi definido o
grupo gerador a ser empregado, levando-se em
consideração o potencial de geração de energia elétrica a
partir do biogás e o consumo de energia elétrica na ETE
Santa Luzia. Os resultados obtidos indicaram que a potência
elétrica pelo uso do biogás na ETE foi estimada em 45,1 kW.
Tendo como base esse valor, foi sugerida a escolha de um
Grupo Gerador de Energia a Biogás Ciclo Otto, Potência de
Regime Contínuo de 44,8 kW, com uma vida útil média de
treze anos, cuja tecnologia está disponível no mercado.
Após a definição do grupo gerador, foram estimados os
investimentos necessários para sua aquisição, instalação,
operação e manutenção, cujos valores são apresentados na
Tabela 3.
Tabela 3: Investimentos relativos ao grupo gerador de energia
elétrica.
Especificações
Grupo Gerador à Biogás
Obras Civis
Instalação Elétrica
Sistema de Proteção Térmica do
Escapamento
Tubulações
Custos de operação e manutenção
Entrega do Grupo Gerador (Frete)
Margem de Incerteza (20%)*
BDI-Benefícios
e
Despesas
Indiretas (20%)**
Valor total do capital investido

Valores de Custo (R$)
123.000,00
11.730,00
2.639,25
5.278,50
5.278,50
5.917,05
2.639,25
30.113,10
36.135,72
222.731,37

*Margem de incerteza a fim de corrigir eventuais distorções nos
valores orçados. **Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para
provisão de outros custos indiretos não relacionados na planilha
orçamentária.

Para as estimativas do Valor Presente Líquido (VPL) e do
Tempo de Retorno de Capital (Payback), foi levado em
consideração o valor correspondente à energia gerada por
ano (R$ 145.960,44) com o uso do biogás na ETE no período
em estudo. Assumiu-se uma taxa de desconto ou
atratividade de 12% ao ano, conforme indicadores

Ano

Fluxo de caixa
(R$)
- 222.731,37

Fluxo
descontado
(R$)
- 222.731,37

0

Saldo (R$)

- 222.731,37

1

145.960,44

130.321,82

- 92.409,55

2

145.960,44

116.358,77

23.949,22

3

145.960,44

103.891,76

127.840,98

4

145.960,44

92.760,50

220.601,48

5

145.960,44

82.821,87

303.423,35

6

145.960,44

73.948,10

377.371,45

7

145.960,44

66.025,09

443.396,54

8

145.960,44

58.950,97

502.347,52

9

145.960,44

52.634,80

554.982,31

10

145.960,44

46.995,36

601.977,67

11

145.960,44

41.960,14

643.937,81

12

145.960,44

37.464,41

681.402,22

13

145.960,44

33.450,37

714.852,58
(VPL)

O valor positivo do VPL (R$ 714.852,58) obtido indica que o
investimento é economicamente viável, uma vez que o
retorno financeiro advindo da energia gerada na ETE
suplanta o valor alcançado com a aplicação da taxa de
atratividade sobre o capital investido no período de treze
anos. Santana e Cohim [38] também avaliaram a viabilidade
econômica de aproveitamento do potencial energético do
biogás produzido na ETE de Madre de Deus (BA). Em seus
resultados, foi constatado um potencial elétrico de 26.850
kW/mês, correspondendo a uma redução da demanda por
energia de R$ 119.627,44 ao ano. O total de investimento foi
estimado em R$ 201.048,38 e o Payback foi atingido em 2,3
anos, viável para o tempo de vida útil do equipamento de
quatro anos.
Nesta pesquisa, os resultados indicaram um Payback de 1,79
anos (21,5 meses), prazo que pode ser considerado
relativamente curto, o que torna o investimento atrativo e
com potencial para reduzir os gastos de operação da ETE
Santa Luzia e permitir investimentos na sua infraestrutura,
com consequente melhoria na prestação de seus serviços
junto à comunidade.
4

Conclusões

A partir dos resultados, pode-se concluir que o
aproveitamento do biogás para a geração de energia
elétrica na ETE Santa Luzia seria capaz de suprir em grande
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parte sua demanda energética, com consequente redução
dos seus custos operacionais. A utilização da energia elétrica
gerada pode contribuir para a redução das emissões de CO2
e, assim, amenizar os impactos ambientais relacionados ao
tratamento de esgoto sanitário. Os estudos preliminares da
estimativa do capital a ser investido apontam para a
viabilidade econômica do aproveitamento do biogás para
fins energéticos na ETE. Apesar da viabilidade constatada
neste e em outros estudos da literatura, alguns fatores têm
sido apontados como limitantes para o aproveitamento do
biogás para fins energéticos no país, os quais incluem a
relação ainda incerta entre o custo do projeto e seu
benefício comercial, reduzida quantidade de projetos de
referência bem-sucedidos em escala comercial, dificuldade
no acesso a informações técnicas, comerciais e legais, bem
como a falta de políticas públicas, marco legal, linhas de
financiamento, incentivos fiscais e tributários específicos
para a cadeia produtiva [39]. Por fim, os estudos aqui
efetuados podem servir de subsídios para futuros projetos
de aproveitamento do biogás gerado em ETEs para fins
energéticos, contribuindo para o fomento à utilização de
fontes energéticas renováveis.
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Abstract: The figures and trends, sufficiently discussed in the
literature, show an inexorable growth of Intermittent
Renewable Sources (IRS), indicating that the energy market
has already made its choices, and IRSs represent this option.
However, this expansion has advantages, all of them well
known, and difficulties of a technical nature, such as greater
operational and economic complexity, as well as very low
prices associated with supply in times of low demand, causing
greater difficulty in balancing the economic viability of
traditional sources still necessary to function as strategic
reserves. Thus, within a pragmatic view, it remains for
planners, regulators and investors to identify strategies that
provide conditions to mitigate the undesirable effects of this
growth. In this paper, the role of storage systems was studied
as one of those alternatives to mitigate the aforementioned
difficulties. Although storage is identified as one of the main
alternatives to substantially alter the ease of penetration of
IRSs, there are still many uncertainties in the role that can be
played by this option. In the case of Brazil, the authors
highlight the role of hydroelectric dams with reservoirs that
have been effectively disregarded in planning due to
environmental issues. The paper also pays attention to

relevant aspects in the commercial and regulatory changes
that will result from the expansion of storage systems.
Keywords: storage systems, batteries, hydro power plants,
arbitrage.
Resumo: Os números e as tendências suficientemente
discutidos na literatura dão conta de um crescimento
inexorável das Fontes Renováveis Intermitentes (FRI),
indicando que o mercado energético já fez suas escolhas, e
as FRIs representam esta opção. No entanto, a expansão
possui vantagens, todas muito bem conhecidas, e
dificuldades de ordem técnica, como maior complexidade
operacional e econômica e preços muito baixos associados a
oferta em momentos de baixa demanda, provocando maior
dificuldade para o equilíbrio de viabilidade econômica de
fontes tradicionais ainda necessárias para funcionarem como
reservas estratégicas. Assim, dentro de uma visão
pragmática, resta aos planejadores, reguladores e
investidores identificar estratégias que propiciem condições
para mitigar os efeitos indesejáveis desse crescimento. Neste
artigo, estudou-se o papel de sistemas de armazenamento
como alternativa de mitigação das dificuldades apontadas.
Embora o armazenamento seja identificado como uma das
principais alternativas para alterar substancialmente a
facilidade de penetração das FRIs, ainda existem muitas
incertezas no papel que pode ser exercido por essa opção. No
caso do Brasil, os autores destacam o papel das hidrelétricas
com reservatórios que vêm sendo desconsideradas de forma
efetiva no planejamento, por conta de questões ambientais.
O artigo ainda dedica atenção a aspectos relevantes nas
transformações comerciais e regulatórias que irão decorrer
da expansão de sistemas de armazenamento.
Palavras-Chave: Sistemas de armazenamento, baterias,
usinas hidrelétricas, arbitragem.
1

Introdução

A literatura sobre a significativa expansão das Fontes
Renováveis Intermitentes (FRI) dá materialidade à famosa
frase do escritor Victor Hugo: “Nada é mais poderoso do que
a força de uma ideia cujo tempo chegou”. Essa frase,
bastante conhecida, representa o contexto atual da expansão
das FRIs.
O crescimento das Fontes Renováveis Intermitentes tem
provocado um interesse cada vez maior por sistemas de
armazenamento de energia, em particular das baterias. Esses
sistemas de armazenamento, sendo despacháveis, podem
evitar, em situações de baixa demanda, a necessidade de
desligamento (curtailment), gerando um desperdício de
recursos naturais disponíveis e ociosidade dos investimentos
feitos.
A face mais visível e tradicional dos sistemas de
armazenamento pode ser apresentada por usinas
hidrelétricas. No entanto, por razões ambientais e com ampla
oposição de segmentos da sociedade civil, a exemplo de
personalidades com grande visibilidade nos meios
intelectuais e artísticos [1], as hidrelétricas vêm perdendo
espaço no setor elétrico brasileiro. Para exemplificar esse
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processo de perda de protagonismo, podem-se consultar
alguns dos Planos Decenais de Expansão (PDE) desenvolvidos
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) [2]. O PDE 2015,
publicado em dezembro de 2006, previa leilões de concessão
de novas usinas hidrelétricas (UHE), estudadas até 2008, que
perfaziam 30.215 MW. Este otimismo também estava
presente no PDE 2019, publicado em 2010, que previa uma
expansão de 35.245 MW de novas UHEs até o ano referência
do plano.
Como se sabe, entre 2006 e 2020, foram acrescentados
33.803 MW de UHEs [3], mas a grande maioria composta de
usinas sem reservatório, como por exemplo, Belo Monte,
Jirau e Santo Antônio (que em conjunto representam
aproximadamente 55% de toda expansão do período em
recursos hidrelétricos). No PDE 2026, publicado em 2016, a
EPE já sinalizava que a participação relativa de UHEs na matriz
de geração elétrica será, no ano alvo, de 52%, consolidando
uma queda substantiva em relação ao cenário existente em
2006 (na ocasião as UHEs representavam 73% da capacidade
instalada).
Finalmente, o PDE 2029 sinaliza que até 2023 existem apenas
851 MW de UHEs contratadas e mais 4.305 MW que podem
eventualmente ser licitados a partir de 2026. Cabe ressaltar
que outras UHEs viabilizadas no período são, à semelhança
das grandes usinas acima citadas, empreendimentos fio
d’água, ou seja, sem capacidade de funcionar como baterias
do sistema elétrico. Por conta deste contexto, o artigo não se
concentra nas possibilidades de armazenamento decorrente
de grandes reservatórios de UHEs.
Outra possibilidade a ser considerada para armazenamento
associado a recursos hídricos são as já consolidadas Usinas
Hidráulicas Reversíveis (UHR), cuja utilização pode ser
encontrada com maior frequência em países com ampla
gama de usinas convencionais não flexíveis que propiciam
oferta de energia mesmo quando inexiste demanda
relevante, como usinas nucleares, por exemplo. No entanto,
considerando que as UHRs, representam uma carga para o
sistema elétrico [4], sua utilização se justifica para sistemas
com necessidade de recursos na ponta do sistema, o que não
tem sido característica do sistema elétrico brasileiro, posto
que, mesmo tendo sido reduzida a participação hidrelétrica
relativa, sua participação ainda continuará relevante no
médio prazo.
Bettega et al. [4] destacam que, em sistemas competitivos, o
risco econômico desses empreendimentos pode ser mais
elevado. Esses riscos são mais difíceis de ser mitigados
quando as FRIs têm penetração relevante, como parece ser a
tendência no Brasil. Os mesmos autores sinalizam que
sistemas com essas características de competição
desregulamentada e com alta incidência de FRIs,
necessitando de sistemas de armazenamento para mitigar
riscos operativos, irão requerer mecanismos de remuneração
complementares ou independentes à arbitragem de energia.
No arcabouço regulatório brasileiro, inexistem regras que
1Arbitragem

corresponde à compra da energia elétrica quando ela
está barata para vendê-la de volta à rede quando fica cara.
2
Segundo seu próprio sítio na internet, PJM Interconnection é um
operador regional de transmissão regional (RTO) que coordena o

permitam remuneração adicional pelos serviços de
armazenamento a serem propiciados por UHRs que
permitam despachos centralizados. Nesse contexto, os
autores não consideram viável de forma substantiva uma
expansão de UHRs no Brasil.
Outros sistemas mais complexos, como transformações
eletroquímicas (por exemplo produção de hidrogênio
eletrolítico) ou estocagem de fluidos sob pressão, ainda
carecem de desenvolvimento tecnológico ou viabilidade
econômica para que possam tornar-se opções atrativas,
deixando, por isso, de ser abordadas.
2

Questões conceituais envolvendo o armazenamento

Os sistemas de armazenamento, em especial em situações
relacionadas a uma expansão acelerada das FRIs, têm várias
utilizações comerciais e estratégicas, e a literatura recente
tem sido pródiga em estudar o assunto.
Green e Vasilakos [5] estudaram as práticas comerciais
utilizadas nos países nórdicos, onde a Dinamarca, que possui
sistema relevante de fonte de geração eólica, exporta energia
para a Suécia e a Noruega (em prioridade) e importa a
energia por meio de um sistema de compensação com preços
variáveis em dias com baixa intensidade de ventos. O
superávit de produção exportado pela Dinamarca propicia a
oportunidade de armazenamento de energia na Noruega e
na Suécia. Os autores concluem pela atratividade de sistemas
de exportação de países com elevada penetração de FRIs
(neste caso, a Dinamarca com a opção eólica) e países com
sólida base de UHEs e usinas térmicas de base, gerando
notadamente na base do sistema (neste caso, UHEs na
Noruega e nucleares e UHEs na Suécia), consolidando uma
visão da importância do armazenamento e de como ele já
existe nos sistemas tradicionais, garantindo a expansão das
FRIs. Cabe destacar que a mesma estratégia, já em curso no
Nordeste brasileiro por conta de um intercâmbio crescente
no histórico da operação interligada, poderia ser ainda mais
expandida no Brasil, se fosse adotado com maior ênfase o
planejamento da expansão do sistema usando usinas
hidrelétricas com reservatório. Nesse caso, não haveria
exportação entre países, mas um aumento do intercâmbio
entre regiões.
Aspectos relacionados à possibilidade de arbitragem1 da
energia estocada em baterias, foram estudados por Salles et
al. [6] em especial na área do PJM Interconnection2.
Candelise e Westacott [7] analisaram o potencial do
armazenamento distribuído para reduzir os impactos no
fluxo de energia no Reino Unido. Segundo eles, o efeito
líquido é um fluxo de energia mais suave dos níveis mais altos
de tensão, devido a uma melhor combinação de oferta e
demanda locais, reduzindo a necessidade de gerenciamento
de energia local e de reforços da rede. A análise indica ainda
como o armazenamento pode ajudar a aumentar a energia
mercado atacadista de energia elétrica em toda ou parte de
Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nova
Jersey, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Virgínia,
Virgínia Ocidental e o Distrito de Colúmbia, constituindo-se em um
dos maiores RTOs dos EUA.
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firme da fonte fotovoltaica, aumentando sua contribuição
para o pico da demanda diária, permitindo uma melhor
utilização de outras fontes de geração e reduzindo
dependência de plantas de ponta.

maior atratividade para o público chinês, suplantando
benefícios como gratuidade em estacionamentos, pedágios
grátis ou com desconto e mesmo políticas de subsídios
governamentais para compra desses artefatos.

Newbery [8] compara armazenagem com outras alternativas,
a saber: geradores de ponta, interconexões e resposta pelo
lado da demanda. Conclui que as baterias podem ser muito
úteis quando implantadas estrategicamente em redes de
distribuição em que a expansão pode ser muito cara, mas
argumenta que há fracos argumentos para subsídios
significativos para a implantação de armazenamento.
Advoga, portanto, que seria mais efetivo garantir que todos
os serviços3 que o armazenamento oferece sejam
adequadamente remunerados.

Os achados de Weibelzahl e Martz [12] evidenciaram a
influência positiva que a disponibilidade de energia
armazenada em baterias produz nos preços de sistemas que
apresentam restrições de intercâmbio (congestionamento).
Por outro lado, eles apontam que o despacho de baterias
determinados de forma mandatória pelos operadores irá
alterar os preços do spot e que essa influência de preços é
tanto maior quanto menos robustos forem os sistemas de
transmissão, especialmente aqueles sujeitos a restrições de
intercâmbio.

Sakti et al. [9], analisando a situação americana, mostram que
diferentes Independent System Operators (ISO) / Regional
Transmission Operators (RTO) permitem a participação do
armazenamento de energia em diferentes níveis. O já
mencionado PJM Interconnection permite a participação do
armazenamento de energia em seus mercados atacadistas,
por meio dos recursos de armazenamento de capacidade e
de energia. Já o Regulamento de Gerenciamento de Energia
do California ISO (CAISO) permite que os recursos não
geradores participem nos mercados de energia do dia
seguinte (day-ahead) com base nas características da
tecnologia, levando em consideração o estado de carga da
bateria. Eles consideram que a Resolução 841, da Federal
Energy Regulatory Commission (FERC)4, dos Estados Unidos,
é a mais importante mudança regulatória para os recursos de
armazenamento de energia. Finalizam propondo que etapas
futuras devem incluir estruturas regulatórias para valorar não
apenas os serviços tradicionais de fornecimento de
capacidade, energia e ancilares, mas também a postergação
de reforços nos sistemas de Transmissão e Distribuição
(T&D), formas adicionais de flexibilidade da rede e benefícios
situados no lado do cliente.

Bustos et al. [13] discutem as operações de arbitragem da
energia armazenada. Como decorrência da decisão de
investimento nesse contexto, os agentes investidores
obviamente procuram maximizar sua rentabilidade
priorizando a descarga da bateria no sistema em momentos
de preços altos. Os autores identificam, no entanto, que
esses sistemas podem ser necessários em momentos onde o
requisito do sistema não seja energia, mas sim outros
serviços ancilares. Assim, uma decisão operativa de um
operador
independente
precisaria
remunerar
adequadamente o serviço de confiabilidade propiciado pelo
investidor. Eles chamam a atenção que, sendo os serviços de
armazenamento muito novos na indústria, existem muitas
lacunas regulatórias a serem preenchidas. Eles, assim como
Sakti et al. [9], chegam a questionar se sistemas de
armazenamento deveriam ser classificados como
complementares ou como substitutos relativamente a
estratégias de expansão de sistemas de transmissão.

Jeona e Mo [10] defendem que apenas a arbitragem não
reflete a real contribuição do armazenamento para os
sistemas de potência, sobretudo quando integrada a
sistemas com altos níveis de penetração da energia eólica, e
que esse mecanismo apenas não garantiria a rentabilidade
dos sistemas de armazenamento. Outros benefícios incluem
a redução da variabilidade da geração eólica, a possibilidade
de se produzir mais energia de origem eólica devido à
redução da necessidade de desligamentos em momentos de
alta oferta e baixa demanda, bem como de diminuição da
geração de ponta para manutenção da estabilidade do
sistema.
Li et al. [11] discutem a importância que veículos de
mobilidade elétrica com suas respectivas baterias podem
propiciar ao sistema elétrico. Identificaram, entre seus
achados, que as políticas públicas atreladas à possibilidade de
comercialização de certificados de carbono resultaram em
3Muitos

deles de características ancilares.
Resolução 841 determina que os ISOs / RTOs procedam às
revisões necessárias nos seus modelos de participação de forma a
garantir que os recursos de armazenamento de energia sejam

4A

Giulietti et al. [14] analisaram os potenciais econômicos do
armazenamento em baterias e em usinas reversíveis5, cuja
viabilidade no Brasil, conforme já analisado em seção
anterior, não parece ser relevante no curto prazo. Eles
destacam os benefícios decorrentes do custo de capital
investido quando se comparam os investimentos em usinas
tradicionais e o armazenamento propiciado por esses
equipamentos. Obviamente, há que se comparar na análise a
diferença de investimento entre as duas alternativas. À
medida que caiam os preços das baterias, a alternativa de
armazenamento deve ganhar competitividade, pois a
economia não reside apenas no custo de capital de novos
investimentos, mas também na postergação de
investimentos em transmissão, na demanda por combustível
no ramping das usinas termelétricas e na prescindência de
utilização de usinas de baixa eficiência, como por exemplo,
geração a diesel. Os autores ainda destacam a redução de
custos operativos quando a volatilidade da produção
aumenta e o ajuste da produção à demanda fica mais
complexo.

autorizados a participar totalmente do mercado de capacidade, bem
como de outros mercados.
5Deixam, no entanto, de considerar a estocagem em usinas de porte,
provavelmente por considerarem a disponibilidade desse tipo de
solução como restrita a algumas regiões específicas, como seria o
caso do Brasil, Colômbia, Canadá e Noruega.
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Outra vantagem apontada por Condon et al. [15] para os
sistemas de estocagem de energia elétrica diz respeito ao
sistema de distribuição onde as baterias podem funcionar
como salvaguardas para desligamentos da rede ou ainda para
permitir um melhor gerenciamento dos consumidores sobre
sua carga, em especial, aqueles que possuam sistemas de
geração distribuída ou estejam conectados a sistemas de
tarifas dinâmicas, como a tarifa branca no Brasil, por
exemplo.
Gimon [16] aponta como facilitador para expansão do
armazenamento a propensão de governos, em específico a
Califórnia6, de incentivarem via regulação a inserção de
sistemas de armazenamento associados à potencialidade
benéfica de aspectos ambientais das FRIs. Ao mesmo tempo,
aponta o autor, como aspecto dificultador, o posicionamento
estratégico de concessionárias verticalmente integradas que
consideram essa expansão como danosa a seus negócios7. Ele
ressalta a postergação de investimentos, chegando ao ponto
de igualar esses sistemas de armazenamento a linhas virtuais
de transmissão. Destaca ainda que, à medida que os
mercados de comunidades isoladas se desenvolvem, linhas
de transmissão eventualmente postergadas podem passar a
ser justificáveis e as baterias podem ser, com relativa
facilidade, deslocadas para outras regiões ainda mais
carentes de infraestrutura.
Laugs et al. [17] admitem que a integração do
armazenamento nos sistemas de suprimento local pode
garantir a autossuficiência, assegurar uma boa relação custobenefício para os prossumidores8, mas poderia
eventualmente causar desvantagens adicionais de pico de
carga para operadores de rede. Eles advogam que são
necessárias medidas políticas adequadas, além das atuais
estratégias de desligamento / redução (curtailment), para
garantir a distribuição adequada dos benefícios e
responsabilidades associados às fontes renováveis
intermitentes e ao armazenamento.
Existe, portanto, algum questionamento no que diz respeito
à operação dos sistemas de armazenamento afetando a
rentabilidade de usinas tradicionais. Em relação a esse tema,
existiria ainda o questionamento se a definição de
intercâmbios também não afetaria os preços de curto prazo
e no que diferem as decisões de troca de energia entre
sistemas contíguos e o despacho de baterias. Esse aspecto
pode ser muito relevante no Brasil dada a elevada
concentração de FRIs no Nordeste brasileiro.
Pode-se sempre sugerir que o enfrentamento desses
problemas de governança pode se dar por meio de uma
maior clareza das regras operativas e que sejam devidamente
precificados os custos de promover a confiabilidade do
sistema para cada nível de segurança requerido. Ainda é
possível estabelecer que o despacho de baterias ou de outro
sistema de armazenamento possa ser considerado, à
6Os

autores deste artigo acrescentam os exemplos emblemáticos da
Espanha e da Alemanha.
7À semelhança do que ocorre no Brasil, com a expansão da Geração
Distribuída de pequena escala, sendo analisada com restrições por
muitas concessionárias, num embate com a indústria que se arrasta
desde 2019.

semelhança de qualquer fonte de geração, como uma
sistemática open access.
Apesar da resistência de alguns ISOs / RTOs a esses sistemas
como LTs virtuais, os operadores têm sido mais abertos à
provisão de serviços ancilares9, inclusive pela expectativa que
a demanda por esses irá somente crescer com o aumento da
penetração das FRIs.
Do ponto de vista do custo do armazenamento, voltando a
Gimon [16], ele estima que o custo de um sistema capaz de
prover 1 MWh pode custar de US$ 300 a 400, o que levaria a
um “payback” simples da ordem de sete anos, considerandose a realidade de mercado do ERCOT na região de Houston.
Obviamente, aquilo que hoje pode ser considerado de uso
restrito, eventualmente se tornará disruptivo quando de uma
redução substancial de preços. Já segundo Preskill e Callaway
[18], os investimentos para prover uma capacidade de
armazenamento igual a cinco horas da capacidade do sistema
anulariam as oportunidades de arbitragem. Os autores, no
entanto, advertem que essa estimativa é dependente de
muitas variáveis, como, por exemplo, os preços relativos dos
investimentos em baterias e o preço médio do spot, da
intensidade da intermitência e dos aspectos locacionais
desses sistemas de estocagem. De qualquer forma, para
capacidades de produção acima de 10 GWh de capacidade
instalada, os benefícios tenderiam a ser desprezíveis no
conjunto desses empreendimentos.
No plano dos impactos ambientais e das externalidades,
existem controvérsias sobre a redução das emissões, pelo
menos no curto prazo. Alguns autores apontam um risco de
aumento de emissões, dentre eles: Goteti et al. [19], Craig et
al. [20], Condon et al. [15], Bustos et al. [13], Brook [21] e
Hittinger e Azevedo [22]. Existe, assim, uma fronteira de
conhecimento sobre o tema inserção de sistemas de
armazenamento associados a sistemas elétricos de grande
penetração de FRIs, na redução de emissões no curto prazo.
Goteti et al. [19] chamam a atenção para o efeito reverso de
aumento das emissões por conta de armazenamento. Ele irá
depender da situação inicial do sistema, da infraestrutura
existente de geração de base (ou de fontes must-take), dos
preços relativos de combustíveis fósseis e da existência de
obrigações regulatórias relacionadas a quotas ou certificação
de baixo carbono. Seus estudos foram desenvolvidos em dois
sistemas interligados americanos, o Mid Continent ISO (com
grande abundância de fontes de energia intensas em
carbono) e no ISO de Nova York (com baixa incidência de
carbono em sua geração). Nessa comparação, foi identificado
que as condições iniciais são determinantes para um
aumento das emissões.
As principais razões, segundo as fontes citadas, residem no
fato de que existe uma ineficiência no processo de estocagem
pelas perdas técnicas nos ciclos de carregamento e
descarregamento das baterias, o que provocaria um
8Neste

contexto, o termo designa o agente que às vezes é
consumidor e às vezes produtor.
9Regulação de frequência, controle de tensão, reservas de
capacidade e geração de emergência, por exemplo.
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aumento de consumo. Outra justificativa decorre do fato de
que as operações de arbitragem não precisam ocorrer
apenas quando existirem excedentes de FRIs, mas sim
quando ocorrerem preços spot baixos, o que pode ser
registrado em ocasiões fora da ponta ou ainda quando
ocorrerem influências de transbordos de preços negativos
em sistemas contíguos, como, por exemplo, entre Alemanha
e França [23].
A ONG Smart Energy Decision (SED) [24] ainda relata o
regulamento do estado de Massachusetts, conhecido como
“ponta limpa”, que exige certa quantidade de energia
renovável no horário de ponta. Ele sugere que isso poderia
ser replicado para operações de carregamento de baterias,
ou seja, somente poderia ser feito em momentos onde
houvesse pelo menos uma parcela da geração sendo
despachada com base em FRIs. O mesmo poderia ser obtido
com algum incentivo para que a recarga fosse feita nos
momentos de excedentes de FRIs. O autor, no entanto, não
explora como tornar o controle sobre essa alternativa
possível, uma vez que, sendo baterias equipamentos que
podem ser isolados, seria difícil a salvaguarda desse
regramento.
Brook [21] utiliza o conceito denominado de Energy Returned
Over Energy Investment (EROEI), desenvolvido por Charles
Hall nos anos 70, ou seja, o indicador que identifica a relação
entre a energia produzida durante a vida útil da usina e a
energia gasta para construir o empreendimento ou, em
outras palavras, seu balanço energético.
Adicionalmente, o armazenamento tem a perspectiva de
promover o estabelecimento de novos modelos de negócios
na indústria de energia elétrica. Já foram apontadas
anteriormente as possibilidades de arbitragem para a
otimização e viabilização de sistemas de armazenamento. No
entanto, quando se consideram as possibilidades
proporcionadas por baterias, redes elétricas inteligentes com
suas potencialidades de automação e as microrredes de
aplicações
comunitárias,
as
possibilidades
de
desintermediação com as concessionárias tradicionais ficam
praticamente ilimitadas. A Figura 1 exemplifica o modelo de
geração e armazenamento comunitário.
Geração

Micror rede

comunitária

Consumidor
comunitário 1

Armazenamento
Comunitário

Consumidor
Comunitário N

Consumidor
Comunitário 2

Figura 1: Geração, armazenamento e consumo comunitário.
Fonte: adaptado pelos autores a partir de Koirala e Hakvoort [25].

Experiências relatadas por Steiniger [26] Indicam que
agregadores têm desenvolvido iniciativas para consolidar

sistemas de armazenamento de energia elétrica em baterias
dos excedentes de prossumidores e realizam em nome de
seus clientes a arbitragem quando as condições econômicas
se tornam favoráveis dentro de parâmetros préestabelecidos. A imagem dessa modalidade de
desintermediação é similar à de estocagem de arquivos “in
cloud”. A estratégia permite que a energia sendo estocada
em um sistema privado evite que o sistema seja despachado
quando as condições econômicas do detentor do direito não
sejam as desejáveis. O proprietário do banco de baterias
administra os estoques de terceiros e é remunerado pelo
serviço de estocagem e de acompanhamento dos preços
relativos.
Esses dois exemplos evidenciam que as transformações
decorrentes dos mais diferentes sistemas de novos negócios
promovidos pela geração distribuída, baterias e fontes
renováveis com baixo custo operacional têm potencial
disruptivo que não pode ser ignorado nem pelos reguladores
nem pelos agentes tradicionais da indústria de energia
elétrica.
3

Situação atual e perspectivas

O armazenamento de energia pode se dar de diversas
formas, usando diversas tecnologias e sob diferentes
condições. O processo mais convencional de armazenamento
se dá nos reservatórios de acumulação das hidrelétricas, que,
no caso do Brasil, tem sido fundamental para os grandes
níveis de expansão das fontes intermitentes, sobretudo no
Nordeste. Por outro lado, nos anos de seca, as fontes
intermitentes, particularmente as eólicas, têm garantido a
operação do sistema sem risco de racionamento.
Outras formas de armazenamento podem ser químicas,
elétricas, eletroquímicas, mecânicas e térmicas. Entre essas,
destaca-se o bombeamento em usinas reversíveis, em um
esquema em que se cria um segundo reservatório de
acumulação num mesmo empreendimento hidrelétrico,
conforme já citado anteriormente. A Agência Internacional
de Energia (IEA) registra que o armazenamento total sob a
forma de usinas reversíveis era de 153 GW, em 2017,
enquanto que, em baterias, totalizavam apenas 5 GW [27]. A
Agência prevê que esses números aumentem para 179 GW e
27 GW, respectivamente, em 2023, quando as baterias
representariam 13% do total de energia armazenada.
Ao contrário dos sistemas hidrelétricos convencionais de
armazenamento, outros sistemas têm a vantagem da
flexibilidade geográfica e a de tamanho e, portanto, podem
ser implantados mais perto do local onde é necessária a
flexibilidade adicional e podem ser facilmente
dimensionados. Duas dessas outras formas de
armazenamento têm se mostrado muito promissoras, a
saber, o químico e o eletroquímico. No primeiro, é possível
destacar a produção de hidrogênio, quer em célula
combustível, quer em regime power-to-gas. No segundo, as
baterias eletroquímicas, em particular de íons de lítio. No
mecânico, o gás comprimido é uma tecnologia bastante
conhecida, mas de pouca aplicação no setor elétrico. Além
disso, há os volantes de inércia (flywheels). No caso da
energia solar com concentradores, o método térmico,
usando o sal fundido, é a tecnologia mais consolidada, o que
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já garante até um status de fonte não tão intermitente para
essa forma de produção de energia elétrica. O
armazenamento elétrico se dá em supercapacitores ou
bobinas supercondutoras.
A Agência Internacional de Energia Renovável [28] coloca o
armazenamento de energia elétrica, seja mediante baterias
em escala de concessionária (antes do medidor), seja
mediante baterias pós-medidor, como uma das tecnologias
inovadoras que habilitam a integração das FRIs em grande
escala, possibilitando um futuro renovável para o setor
elétrico global. A eletrificação de setores finais com o
carregamento inteligente de veículos elétricos e a conversão
de renováveis em calor e em hidrogênio facilitam o
armazenamento de energia. Outras soluções facilitadoras
seriam as tecnologias digitais, novas redes e a geração
despachável, mediante uma maior flexibilidade das plantas
convencionais, o que inclui as hidrelétricas. Na medida que
essas cinco inovações possibilitam novas formas de operar e
de otimizar os sistemas de potência, elas viabilizam a
integração de altos níveis de penetração das FRIs.
A EPE [29] lista várias razões, além da significativa queda de
preços, que justificam o crescimento do uso de baterias no
armazenamento de energia, entre elas, a alta densidade de
energia, a modularidade, a versatilidade para respostas
desde imediatas até de maior duração e a rápida instalação.
Vários são os tipos de baterias que estão em uso num
mercado quase totalmente dominado pelas baterias de lítio,
quer nas aplicações no âmbito das concessionárias, quer nos
pós-medidores ou nos veículos elétricos. Outras tecnologias
incluem baterias de chumbo-ácido, níquel-cádmio, sulfato de
sódio, além das baterias de fluxo, incluindo o vanádio e o
zinco-bromo. Mexis e Todeschini [30], analisando a situação
no Reino Unido, fixam-se em apenas quatro tecnologias:
chumbo-ácido, íons de lítio, cloreto de sódio e níquel e,
finalmente, redox de vanádio.
A IRENA [31], ao comparar a distribuição da participação das
diferentes tecnologias de armazenamento, entre 2011 e
2016, excluídas as usinas reversíveis, mostra que as baterias
de íons de lítio chegaram a mais de 85% das novas adições
em 2016, totalizando 1,62 GW, quando em 2011
representavam pouco mais de 40%. Os restantes, pouco mais
de 12%, estariam distribuídos entre baterias de sódioenxofre, chumbo ácido e outras. Dados mais recentes da IEA
[32] mostram que, entre as aplicações destinadas a
concessionárias, cerca de 60% das baterias de íons de lítio são
misturas de níquel-manganês-cobalto, que têm se tornado a
tecnologia preferida para os veículos elétricos. Na China,
maior fabricante das baterias de fosfato de ferro e lítio, ainda
segundo a IEA, essas baterias foram usadas para a maioria
das instalações em escala de concessionária em 2019. Já a
Coreia é o maior fabricante das baterias de níquel-manganêscobalto.
Outra constatação do estudo da IEA é que o mercado das
baterias pós-medidor já supera o mercado das instalações de
baterias para o mercado em escala de concessionária, que
teria tido uma redução de 20% em 2019, resultando numa
queda do mercado de baterias pela primeira vez em 2019,
ainda que o mercado pós-medidor tenha dobrado no período

de 2017 a 2019. A queda resultou da crescente preocupação
com vários incêndios em instalações de armazenamento em
escala de rede em 2018, que, mesmo com grandes avanços
das medidas de segurança, ainda foram registrados em 2019
[33].
4

Armazenamento e o setor elétrico

O armazenamento de energia elétrica, juntamente com seu
impacto no setor elétrico, tem sido muito explorado por
agentes que fomentam as fontes renováveis de energia, a
exemplo da IRENA [31] [34] [35] e do REN21
(http://www.ren21.net).
A Tabela 1 reproduz o resultado do já citado trabalho de
Mexis e Todeschini [30] ao analisar a aplicação das baterias
no Reino Unido. Eles identificam quatro grandes áreas de
atuação das baterias, que se desdobram em pelo menos
quinze serviços ancilares à rede de transmissão e
distribuição.
No caso do Sistema Interligado Nacional (SIN), todos esses
serviços ainda têm sido atendidos pelas grandes hidrelétricas
nacionais, mas, com a inviabilidade de construção de novas
UHEs e com crescimento a penetração das renováveis,
sobretudo, no Nordeste, vai ser necessária a diversificação de
instrumentos de fornecimento de serviços ancilares e a
desejável precificação de cada serviço como advogado por
várias referências citadas nas seções precedentes.
Tabela 1: Aplicações das baterias aos sistemas de potência.
Curto prazo
(melhoria do
sistema)

Integração de
energia renovável
Longo prazo (bulk
power)

Regulação de tensão
Regulação de frequência
Acompanhamento de carga
Capacidade de reserva
Black start
Firmar capacidade renovável
Arbitragem
Gestão da demanda
Peak shaving
Oferta de Capacidade
Postergação de reforço na T&D
Alívio de congestionamento de transmissão

Gestão de energia
do cliente

Melhoria da qualidade de energia
Confiabilidade do sistema de potência
Gestão da conta de eletricidade

Fonte: Adaptado de Mexis e Todeschini [30].

A IRENA [31] agrega os impactos positivos nas redes em três
grandes blocos: na operação do sistema, na geração das
fontes renováveis intermitentes e na postergação de
investimentos.
Na operação do sistema elétrico, os sistemas de
armazenamento a partir de baterias podem fornecer serviços
de rede como regulação de frequência, manutenção de
reserva de regulação, controle da taxa de rampa (ramping),
quando da redução brusca dos recursos intermitentes – a já
famosa curva de pato da energia solar exemplifica bem essa
redução drástica [36] – e a restauração de usinas de geração
que requerem energia para reiniciar, no caso de falha de rede
(black start).
No que diz respeito às fontes intermitentes, além da
arbitragem com as vantagens econômicas potenciais, as
baterias propiciam aumentar a energia assegurada do
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sistema. A postergação de investimentos também pode
ocorrer na redução de reservas de capacidade, substituindo
geradores de ponta e minimizando o eventual despacho de
fontes fósseis.
As baterias podem garantir a manutenção da estabilidade
dos sistemas de potências em vários regimes temporais,
variando de frações de segundo a dias e meses. A provisão de
inércia é garantida com sistemas tecnologicamente bastante
consolidados como as usinas reversíveis e armazenamento
de ar comprimido, este último muito pouco utilizado, em
função da necessidade de sítios adequados, já que a
necessidade de escavação e criação do reservatório
inviabiliza a tecnologia. As baterias e volantes respondem
bem entre frações de segundos e minutos, com as baterias
de fluxo podendo atender à janela de algumas. Para longas
durações, volta-se às fontes convencionais de usinas
reversíveis e ar comprimido.
A BP [37] divide as tecnologias para ajudar a equilibrar a
penetração das FRIs no setor elétrico em três grandes grupos:
as mais favorecidas, as menos favorecidas e as caras ou não
aplicáveis, segundo diferentes escalas de tempo, que variam
de segundos a estações do ano. A BP ainda considera que as
hidrelétricas com grandes reservatórios representam a
tecnologia mais flexível, pois respondem de minutos a longos
períodos de tempo. O estudo coloca as baterias como a
tecnologia ideal para prazos mais imediatos como aqueles
que variam de segundos até intervalos de algumas horas. No
extremo, para dias, semanas e mesmo meses, estariam o
hidrogênio, o gás natural ou carvão com captura e
armazenamento de carbono e a biomassa com ou sem
captura. Segundo essa análise, o Brasil, com suas
hidrelétricas com grandes reservatórios, estaria numa
posição privilegiada.
Outros serviços relevantes do armazenamento de
eletricidade para a integração de energias renováveis
incluem a possibilidade de que o prossumidor faça o
gerenciamento de sua energia, além de permitir a integração
da geração distribuída. No caso das minirredes ou sistemas
isolados, além de aumentar a confiabilidade da oferta de
energia, contribui para reduzir a dependência do diesel. O
ciclo de carga e descarga dos veículos elétricos, por meio de
carregamentos inteligentes, também é um fator que pode
reduzir o desligamento (curtailment) de fontes intermitentes.
Outra forma de armazenamento que pode contribuir para
aumentar a flexibilidade dos sistemas de potência com a
penetração crescente das FRIs é a produção do chamado
hidrogênio verde [37], evitando o desligamento das FRIs
quando dos seus picos de produção. Nessa situação, o
excedente é direcionado para a produção de hidrogênio.
Cabe a ressalva que essa viabilidade ainda dependerá de uma
redução significativa de custo dos eletrolisadores [38].
Num estudo comparativo de doze aplicações de nove
diferentes tecnologias de armazenamento, Schmidt et al. [39]
mostram seus custos ao longo de suas vidas úteis concluindo
que as baterias de íons de lítio serão as mais competitivas na
maioria das aplicações em 2030 e que, na média, esses custos
cairão 36% até 2030 e 53% até 2050. As tecnologias de usinas

reversíveis, ar comprimido e hidrogênio são melhores para
aplicações com longos períodos de descarga.
Uma solução para mitigar o impacto do custo inicial das
baterias são o uso delas numa segunda vida. Depois de
exauridas do ponto de vista do seu uso em carros elétricos,
ainda podem ter uma longa vida em aplicações estacionárias
[40] ou mesmo estacionárias de uma região que tenha
recebido reforços no sistema [16] [29].
De uma forma geral, as tecnologias de armazenamento ainda
requerem políticas de incentivos similares às que foram
dadas no apoio às FRIs no início da sua disseminação, o que
deveria incluir redução nos custos iniciais de investimento,
criação de um arcabouço regulatório para valorar o
armazenamento e o estabelecimento de projetos pilotos e de
disseminação das tecnologias, a exemplo do P&D Estratégico
de Armazenamento de Energia, lançado pela ANEEL em 2016,
que viabilizou a realização de 21 projetos com prazo de
execução final em 2021. Uma avaliação do andamento dos
projetos foi feita em 2019 [41]. Do ponto de vista de
mudanças regulatórias, mencionou-se anteriormente a
Resolução 841, da FERC, e, mais recentemente, em março de
2020, uma coalização de cinco procuradores gerais de seus
respectivos estados nos EUA solicitou um parecer de parte
interessada junto às cortes federais no sentido de fazer valer
a já mencionada Resolução da FERC, que exige que os
administradores dos mercados atacadistas regionais de
eletricidade adotem regras que permitam a participação total
dos recursos de armazenamento no competitivo mercado de
eletricidade [42]. Porém, como se viu na seção 2, o foco para
o armazenamento deve estar menos no subsídio à instalação
e mais numa adequada precificação de todos os seus
atributos e remuneração dos diversos serviços ancilares.
5

Considerações finais

É inexorável o uso crescente de sistemas de armazenamento
de energia, sobretudo no contexto da alta penetração das
FRIs nos sistemas elétricos. A literatura mostra pesquisas
extensas nas áreas das diversas tecnologias, ambiental,
econômica, de políticas públicas, em particular na regulação
da energia elétrica, dentre outras. A experiência nesse
segmento ainda se encontra em fase inicial, como
demonstrado pela contemporaneidade das referências
bibliográficas apontadas.
É consensual que as baterias podem ser muito úteis quando
implantadas estrategicamente em redes de distribuição em
que a expansão pode ser muito cara, criando o que pode ser
chamado de linhas virtuais. Todavia, as melhores
oportunidades comerciais para investidores em sistemas
provedores de armazenamento giram em torno da chamada
arbitragem de preços de curto prazo. No entanto, a ausência
de regulamentação em torno do despacho desses sistemas
de armazenamento pode causar riscos a esses
empreendedores, pois eles podem, em tese, ser chamados a
operar os sistemas em momentos de necessidade operativa,
mas de preços não necessariamente interessantes. Há que se
observar que mesmo com margens aparentemente altas,
existem perdas nos ciclos de carga e descarga que reduzem
os ganhos potenciais. Mas apenas a arbitragem não reflete a
real contribuição do armazenamento para os sistemas de
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potência, sobretudo quando integrada a sistemas com altos
níveis de penetração das FRIs. Ademais, ela isoladamente não
garantiria a rentabilidade dos sistemas de armazenamento.
Estima-se que, à medida que as FRIs aumentem sua presença
na rede e que cresça a participação de sistemas de
armazenamento, as oportunidades de arbitragem tendam a
diminuir.

Sistemas de armazenamento, à semelhança de outros
mecanismos que visam a incentivar a expansão das FRIs,
devem ser cuidados para que não provoquem efeitos
contraditórios. A expansão das FRIs é tão complexa e com
efeitos transversais tão característicos que as assim
chamadas Análises de Impactos Regulatórios devem ser
requeridas [43].

A instalação de sistemas de armazenamento tem sido
considerada como alternativa a investimentos em
infraestrutura como linhas de transmissão. No entanto, os
RTOs e ISOs tendem a considerar, no curto prazo, com maior
ênfase, os atributos dos sistemas de armazenamento para
fazer frente às dificuldades operativas, em especial aquelas
decorrentes de serviços ancilares. Mas já se reconhece que é
necessário valorar não apenas os serviços tradicionais de
fornecimento de capacidade, energia e ancilares, mas
também a postergação de reforços na T&D, formas adicionais
de flexibilidade da rede e benefícios situados no lado do
cliente e, nesse sentido, avança a Resolução 841 da FERC
americana.

De forma geral, a despeito dos níveis de penetração das FRIs
no Nordeste brasileiro, que já se aproximam dos 20%, com
picos de produção de eólica que superam toda a carga da
região, como aconteceu em alguns momentos de julho e
agosto de 2020, o robusto sistema fornecido pelas
hidrelétricas tem absorvido bem essas variações, além dos
regimes de ventos complementares entre diurno e noturno
na região. Todavia, como colocado anteriormente, a
possibilidade de expansão via hidrelétricas está
extremamente limitada. Portanto, o armazenamento
mediante outros instrumentos precisa começar a ser
considerado, sobretudo no momento em que se revisa o
arcabouço regulatório vigente, discute-se como melhor
precificar atributos das fontes e separar lastro e energia,
reconsidera-se a necessidade de eliminar subsídios ao uso
dos sistemas de transmissão pelos geradores renováveis e
passa-se a ter uma maior preocupação com o custo e as
emissões dos sistemas isolados [44]. O Plano Decenal de
Energia 2029 [45] reconhece que, a partir de 2024, o Brasil
necessitará de potência e que as baterias podem vir a se
constituir numa opção, além de uma potencial
reconsideração das usinas reversíveis.

O armazenamento de energia elétrica não seria a única
tecnologia facilitadora para uma grande flexibilização para as
FRIs nos sistemas de potência. Ele deveria vir acoplado à
eletrificação de setores finais (carros elétricos, produção de
calor e de hidrogênio), tecnologias digitais, novas redes e
geração despachável. Os impactos positivos das baterias nos
sistemas de potência possuem potencial de contribuição na
operação do sistema, na geração das fontes renováveis
intermitentes e na postergação de investimentos.
Alguns estudos sinalizam que, embora possa parecer
paradoxal, neste estágio inicial, pode acontecer que o
aumento da presença de sistemas de armazenamento sob a
forma de baterias venha a provocar um aumento de emissões
de gases de efeito estufa, em especial por conta do gasto de
energia no ciclo de vida para produzir os sistemas de
armazenamento e pelas perdas que acontecem nos ciclos de
carga e descarga.
Pelo seu caráter de algo ainda novo e complexo, o
armazenamento de energia elétrica ainda necessita de
alterações nos regulamentos e regras de mercado existentes,
pois, se por um lado o armazenamento nem sempre é a
melhor solução, a monetização do valor de todos os seus
serviços resultará numa maximização da flexibilidade e a
eficiência da rede.
Em sua revisão sobre baterias, a EPE [29] analisa as
perspectivas de seu uso no Brasil, antevendo que, no que diz
respeito aos serviços ancilares, não há espaço atual para as
baterias e apenas com a implantação do preço horário
haveria justificativa para a arbitragem, mas com dificuldade
de competição com as hidrelétricas. O espaço maior estaria
para os sistemas isolados e uso pós-medidor para a ponta por
consumidores com alto fator de capacidade na ponta. Os
autores consideram que exista um vácuo regulatório na
possibilidade do uso simultâneo de net-metering, baterias e
tarifa branca. Mas a queda dos preços pode surpreender as
análises de maior horizonte da EPE, assim como ocorreu com
as fontes solar e eólica.

Embora a exportação das renováveis do Nordeste para o
Sudeste já se constitua em uma realidade, não há evidências
que isso venha a causar problemas nos investimentos em
sistemas de reserva, sobretudo porque, até pouco tempo, as
fontes solar e eólica eram negociadas em leilões de energia
de reserva.
Sistemas de armazenamento, para efeito de arbitragem, não
se fazem necessários no sistema interligado num horizonte
de médio prazo, embora possam vir a fazer sentido em
algumas aplicações pontuais, sobretudo se houver incentivo
regulatório ao diferimento de investimentos em distribuição
ou à economia de diesel.
No Brasil, onde os sistemas isolados ainda constituem uma
realidade, com quase 250 sistemas e potência instalada
próxima a 500 MW, a transição esperada poderia passar pela
consolidação de um sistema isolado renovável (SIR) baseado
em fontes renováveis de energia, particularmente, solar com
baterias, representando um salto tecnológico na direção de
uma transformação energética. Os novos contextos
socioeconômicos e ambientais estão a exigir uma variada
gama de opções tecnológicas de fornecimento, em
particular, na região amazônica, não se restringindo às
opções convencionais de interligação via grandes linhas de
transmissão ou transporte de gás natural liquefeito, mas,
sobretudo, a busca de uma autossuficiência. No caso de
Roraima, a interligação pode servir, no longo prazo, como
viabilizadora de um polo exportador de energia. Por outro
lado, solução via gás liquefeito apenas consolida uma solução
de dependência externa de uma fonte emissora na geração e
no seu transporte ao longo de mais de 700 km. A mencionada
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transformação poderia ser conseguida, por exemplo, com um
modelo de sub-rogação modificada, com direcionamento
para as FRIs, combinado com um mecanismo de precificação
de carbono.
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Abstract: The paper presents the benefits that can be
obtained by the Brazilian public lighting sector, with the
replacement of high-pressure discharge lamps (conventional
technology) with LED luminaires (LED technology). The
analyses indicate that, for the analysed period of 14 years
(from 2019 to 2032), the adoption of LED technology would
contribute to avoid the consumption of 1,840.28 kg of
mercury. In addition, the use of LED technology would
contribute to reduce electricity consumption by
approximately 138,911.81 GWh. Furthermore, the reduction
in electricity consumption would favour the reduction of
greenhouse
gas
emissions
by
approximately
11,975,587.27 tCO2e.
Keywords: street lighting, high pressure discharge lamp,
conventional light fixture, LED luminaires, LED technology.
Resumo: O artigo apresenta os benefícios que podem ser
obtidos, pelo setor de iluminação pública brasileiro, com a
substituição das lâmpadas de descarga a alta pressão
(tecnologia convencional) por luminárias LED (tecnologia
LED). As análises indicam que, para o período analisado de 14
anos (de 2019 a 2032), a adoção da tecnologia LED
contribuiria para evitar o consumo de 1.840,28kg de
mercúrio. Além disso, a utilização da tecnologia LED
contribuiria para reduzir o consumo de energia elétrica em
aproximadamente 138.911,81 GWh. Além disso, a redução
do consumo de energia elétrica favoreceria a redução de
emissão de gases de efeito estufa em aproximadamente
11.975.587,27 tCO2e.

Palavras-Chave: iluminação pública, lâmpada de descarga a
alta pressão, luminária convencional, luminárias LED,
tecnologia LED.
1

Introdução

No ano de 2008, o parque de Iluminação Pública (IP)
brasileiro possuía 14.769.309 pontos de iluminação com
predominância de lâmpadas de descarga a alta pressão:
lâmpada vapor de sódio (62,93%); lâmpada vapor de
mercúrio (31,84%); lâmpada mista (2,22%); lâmpada
incandescente (1,42%); lâmpada fluorescente (0,81%);
lâmpada multivapor metálico (0,73%) [1]. Este parque de
iluminação pública foi responsável pelo consumo de
aproximadamente 11.429 GWh (Gigawatt-hora) de energia
[2].
Deve-se observar que lâmpadas de descarga a alta pressão
(vapor de sódio, vapor de mercúrio e multivapor metálico) e
lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio em sua
composição, enquanto luminárias LED não apresentam esse
elemento em sua composição. A quantidade de mercúrio
varia de 3,0 mg (miligrama) na lâmpada fluorescente
compacta a 170,0 mg na lâmpada multivapor metálico [3].
Assim, considerando o parque de iluminação pública
brasileiro no ano de 2008, a quantidade média de 47,0 mg de
mercúrio por lâmpada e as trocas necessárias
(desconsiderando o crescimento do parque de IP), a
substituição das lâmpadas convencionais por tecnologia LED
poderia evitar que 705 kg (quilograma) de mercúrio fossem
consumidos na fabricação de lâmpadas utilizadas na IP [4].
Além disso, as lâmpadas de descarga a alta pressão
apresentam taxa de eficiência na conversão da energia
elétrica em energia luminosa de aproximadamente 15%; para
a tecnologia LED este valor está entre 30% e 50%. Além disso,
a eficiência luminosa das lâmpadas de descarga a alta pressão
é de aproximadamente 40,80 lm/W (lúmens por Watt),
enquanto para as luminárias LED este valor está entre 80
lm/W e 130 lm/W [5]. Assim, quando comparado às
lâmpadas convencionais, o consumo de energia elétrica pela
tecnologia LED é aproximadamente 50% menor [6].
Assim, no decorrer deste artigo, será apresentada uma
análise dos benefícios que podem ser alcançados pelo setor
de iluminação pública brasileiro com a substituição das
luminárias convencionais por luminárias LED. Entre os
benefícios apresentados, será avaliada a eliminação do
mercúrio utilizado na fabricação das lâmpadas de descarga a
alta pressão. Será analisada também a possibilidade de
redução do consumo de energia elétrica por meio da
modernização e eficientização do parque de IP. E, em
decorrência da redução do consumo de energia elétrica, será
verificada a possibilidade de redução da emissão de Gás de
Efeito Estufa (GEE). Além disso, serão avaliados os ganhos
luminotécnicos alcançados com a substituição das luminárias
convencionais por luminárias LED mediante a apresentação
de caso real.
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Material e método

Nas análises, foram utilizados os relatórios anuais divulgados
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL), os anuários estatísticos de energia elétrica
publicados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
artigos publicados em periódicos científicos e consultadas
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Além dessas fontes, também foram consultados e
estudados editais de Parceria Público-Privada (PPP) na área
de Iluminação Pública (IP).
Os documentos auxiliaram na estimativa da quantidade e na
determinação da representatividade dos diversos tipos de
lâmpadas instaladas no parque de iluminação pública
brasileiro.
Além disso, estimou-se a quantidade de lâmpadas que seriam
utilizadas no sistema de iluminação pública ao longo do
período de 14 anos (de 2019 a 2032). Determinou-se também
a redução na quantidade de mercúrio que seria utilizado na
fabricação das lâmpadas, a redução da carga instalada do
parque de IP e a redução da emissão de gases de efeito
estufa. Tais reduções estão relacionadas a modernização e
eficientização do parque de iluminação pública através da
substituição das luminárias convencionais por luminárias que
utilizam a tecnologia LED.
3

Resultados e discussão

A quantidade de pontos de iluminação pública no Brasil, para
os anos de 1995, 1999, 2004 e 2008, são apresentados na
Tabela 1 [1] [7] [8] [9]. Ainda, estima-se em 18 milhões de
pontos luminosos o parque de iluminação pública brasileiro
no ano de 2019 [10].
Tabela 1: Número de pontos de iluminação pública – Brasil.
Ano

Número de pontos de iluminação pública

1995
1999
2004
2008

8.782.000
11.300.000
13.100.000
14.769.309

Dessa maneira, utilizando os dados apresentados na Tabela 1
e o método de regressão dos mínimos quadrados (mínimos
quadrados ordinários), foi determinada a equação polinomial
de segundo grau com coeficiente de determinação (R²) igual
a 0,997, como indicado na Figura 1.

A equação polinomial do segundo grau determinada é
apresentada na Equação 1.
Y = −6.814,224x ! + 27.729.067,045x −
28.189.770.418,770

(1)

Assim, devido à falta de dados atualizados, estimou-se o
parque de iluminação pública do Brasil, para o ano de 2019,
utilizando a Equação 1, em 17.978.983 pontos luminosos.
De acordo com dados do Anuário Estatístico de Energia
Elétrica 2019 – ano base 2018, apresentados na Tabela 2, o
setor de iluminação pública brasileiro consumiu
aproximadamente 15.690 GWh (Gigawatt-hora) de energia
elétrica no ano de 2018 [11].
Tabela 2: Consumo anual de energia por classe - Brasil – 2018.
Consumo de energia elétrica por classe
(GWh – Gigawatt-hora)
Classe de consumo
Consumo
Participação
(GWh)
(%)
Residencial
137.615
29,00
Industrial
169.625
35,70
Comercial
88.631
18,70
Rural
29.168
6,10
Poder público
15.076
3,20
Iluminação pública
15.690
3,30
Serviço público
15.778
3,30
Próprio
3.238
0,70
Total
474.821
100

Desse modo, considerando o tamanho do parque de
iluminação pública do Brasil, estimado em 17.978.983
pontos, e os dados apresentados na Tabela 2, nota-se a
importância do parque de iluminação pública tanto em
quantidade de pontos luminosos quanto em consumo de
energia elétrica.
Na Tabela 3, é apresentada a variação da representatividade
percentual dos tipos de lâmpadas no parque de iluminação
pública brasileiro para os anos de 1995, 1999 e 2008 [1] [7]
[9].
Tabela 3: Variação percentual por tipo de lâmpada - 1995 para 2008.
Variação percentual por tecnologia de lâmpada
de 1995 para 2019
Tipo
Representatividade (%)
(lâmpada)
1995
1999
2008
Vapor sódio
Multivapor metálico
Vapor
mercúrio
Mista
Fluorescente
LED
Incandescente
Outras
Total

7,30
0,00
80,70

15,80
0,00
71,50

62,93
0,73
31,84

7,00
1,20
0,00
3,80
0,00
100

7,60
0,00
0,00
3,90
1,20
100

2,22
0,81
0,00
1,42
0,05
100

Figura 1: Determinação da equação polinomial.
Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Tabela 4: Representatividade de lâmpadas – análise de documentos técnicos de licitações para PPP de iluminação pública – 2019.
Cidade/Estado

Vapor
sódio

Vapor
metálico

Vapor
mercúrio

Angra dos reis/RJ
Estiva Gerbi/SP
Guarulhos/SP
Macapá/AP
Niterói/RJ
Palhoça/RS
Pederneiras/SP
Porto Alegre/RS
Santa Luzia/MG
Timbó/SC
Vila Velha/ES
Total
Representatividade (%)

19.390
930
61.781
30.565
37.946
16.033
6.863
83.515
19.150
2.158
29.199
307.530
85,64%

298
0
0
3.107
4.933
5.960
299
11.915
603
8
2.597
29.720
8,28%

122
135
3.722
95
1.292
421
467
0
688
4.729
0
11.671
3,25%

Quantidade de lâmpada por tipo
Mista
Fluorescente
LED

Os valores de representatividade para o ano de 2019,
indicados na Tabela 4, foram obtidos mediante análise de
dados apresentados nos documentos técnicos de
concorrência pública para licitação de Parceria PúblicoPrivada (PPP) da Iluminação Pública das cidades de Angra dos
Reis/RJ, Estiva Gerbi/SP, Guarulhos/SP, Macapá/AP,
Niterói/RJ, Palhoça/SC, Pederneiras/SP, Porto Alegre/RS,
Santa Luzia/MG, Timbó/SC e Vila Velha/ES [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22].
Sendo assim, considerando o parque de iluminação pública
brasileiro, estimado em 17.978.983 pontos luminosos, e a
representatividade dos tipos de lâmpadas para 2019 (Tabela
4), determinam-se as quantidades de cada tipo de lâmpada
como indicado na Tabela 5.
Tabela 5: Distribuição dos pontos de IP por tipo de lâmpada – 2019.
Distribuição dos pontos de IP por tipo de lâmpada - 2019
Tipo de lâmpada

Representatividade
(Tabela 4) (%)

Vapor de sódio
85,64
Vapor metálico
8,28
Vapor de mercúrio
3,25
Mista
0,11
Fluorescente
0,15
LED
2,45
Incandescente
0,03
Outras
0,09
Total
100
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Quantidade

15.397.203
1.488.660
584.317
19.776
26.968
440.485
5.393
16.181
17.978.983

Deve-se observar que lâmpadas de descarga a alta pressão
(vapor de sódio, vapor de mercúrio e multivapor metálico) e
lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio em sua
composição. A quantidade desse elemento varia de 3,0 mg
na lâmpada fluorescente compacta a 170,0 mg na lâmpada
multivapor metálico, de acordo com dados apresentados na
Tabela 6 [3].

0
0
0
0
218
108
0
0
0
51
29
406
0,11%

63
0
0
15
156
73
0
227
0
0
0
534
0,15%

691
0
0
32
279
25
0
5.830
1.945
0
0
8.802
2,45%

Incandescente

Outros

0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
115
0,03%

0
0
307
0
25
7
0
0
0
0
0
339
0,09%

Tabela 6: Quantidade de mercúrio em lâmpadas.
Tipo de lâmpada
(tecnologia de lâmpada)

Vapor de sódio
(70W a 1.000W)
Multivapor metálico
(35W a 200W)
Vapor de mercúrio
(80W a 400W)
Mista
(160W a 500W)
Fluorescente compacta
(5W a 42W)
LED
Incandescente

Quantidade de mercúrio (Hg)
(mg - miligrama)
Média
Média
Média
inferior
superior

15

19

30

10

45

170

13

32

80

11

17

45

3

4

10

0
0

0
0

0
0

A Resolução Normativa n° 2.590, de 13 de agosto de 2019, da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), indica que os
tempos de faturamento do setor de iluminação pública
variam entre 11h22 a 11h29, de acordo com a localização do
município [23]. Assim, neste estudo, foi considerado o valor
de 11h25, média dos valores para os tempos de faturamento,
como o tempo de funcionamento do sistema de iluminação
pública.
Dessa forma, considerando o parque de IP de 2019, a vida útil
de cada tipo de lâmpada em horas e o tempo de utilização
diário das lâmpadas em 11h25, estima-se a vida útil das
lâmpadas em anos, o número de trocas, a quantidade de
lâmpadas consumidas nas trocas e o número total de
lâmpadas consumidas no período de 14 anos, sem considerar
o crescimento anual do parque de iluminação pública
brasileiro. Os dados são apresentados na Tabela 7.
O número total de lâmpadas consumidas representa a soma
do número de lâmpadas (número de pontos luminosos no
ano de 2019) com a quantidade de lâmpadas utilizadas nas
trocas de acordo com a vida útil de cada modelo.
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O crescimento anual médio do parque de iluminação pública
brasileiro pode ser calculado pelo número de pontos
luminosos no ano de 1995 (8.782.000 pontos) – Tabela 1 e
pelo valor estimado para o ano de 2019 (17.978.983 pontos).
O resultado é o acréscimo anual de 367.876 pontos
luminosos ao sistema de iluminação pública.
Logo, considerando o crescimento inicial no ano de 2019 e os
13 anos subsequentes (total de 14 anos), além do número de
trocas necessárias, de acordo com a vida útil de cada tipo de
lâmpada (Tabela 7) e o tempo de utilização diário (11h25),
estima-se a quantidade de lâmpadas necessárias para
atender ao crescimento do parque de iluminação pública
brasileiro. Os dados são apresentados na Tabela 8. O número
total de lâmpadas consumidas representa a soma do número
de lâmpadas (número de pontos luminosos) acrescidas ao

parque de IP com a quantidade de lâmpadas utilizadas nas
trocas de acordo com a vida útil de cada modelo.
Assim sendo, a quantidade de lâmpadas consumidas entre os
anos de 2019 e 2032 é apresentada na Tabela 9. Este valor
representa a soma do número total de lâmpadas consumidas
apresentadas na Tabela 7 e na Tabela 8.
Tendo em vista a quantidade média de mercúrio por tipo de
lâmpada, como apresentado na Tabela 6, estima-se a
redução no consumo deste material. A substituição das
lâmpadas de descarga a alta pressão e fluorescentes por
luminárias LED poderia evitar que aproximadamente
1.840,28 kg de mercúrio fosse utilizado na fabricação das
lâmpadas, como apresentado na Tabela 9.

Tabela 7: Parque de iluminação pública brasileiro em 2019 (estimado) e número de lâmpadas consumidas no período de 14 anos.
Tipo de lâmpada

N° de lâmpadas
(2019)

Vida útil
(horas)

Vida útil
(anos)

N° de trocas
(em 14 anos)

N° lâmpadas
Trocadas
(em 14 anos)

N° total
lâmpadas
consumidas
(em 14 anos)

Vapor de sódio
Multivapor metálico
Vapor de mercúrio
Mista
Fluorescente compacta
LED
Incandescente
Outros
Total

15.397.203
1.488.660
584.317
19.776
26.968
440.485
5.393
16.181
17.978.983

18.000
24.000
15.000
6.000
5.000
60.000
1.000
N.A.
-----

4,3
5,7
3,5
1,4
1,1
14,3
0,2
N.A.
-----

3,25
2,45
4,00
10,00
12,72
0,97
70,00
N.A.
-----

50.040.909
3.647.217
2.337.268
197.760
343.032
427.270
377.510
N.A.
57.370.966

65.438.112
5.135.877
2.921.585
217.536
370.000
867.755
382.903
16.181
75.349.949

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 8: Crescimento do parque de iluminação pública brasileiro e número de lâmpadas consumidas no período de 14 anos.
Tipo de lâmpada

Representatividade
(%)

N° lâmpadas
crescimento

N° lâmpadas
crescimento
(em 14 anos)

N° lâmpadas
trocadas
(em 14 anos)

N° total
lâmpadas consumidas
(em 14 anos)

Vapor de sódio

85,64%

315.051

4.410.714

6.650.721

11.061.435

Vapor metálico

8,28%
3,25%
0,11%
0,15%
2,45%
0,03%
0,09%
100,00%

30.460
11.956
404
551
9.013
110
331
367.876

426.440
167.384
5.656
7.714
126.182
1.540
4.634
5.150.264

484.312
310.130
26.230
45.539
56.234
50.050
N.A
7.623.216

910.752
477.514
31.886
53.253
182.416
51.590
4.634
12.773.480

Vapor de mercúrio
Mista
Fluorescente compacta
LED
Incandescente
Outros
Total

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Tabela 9: Número total de lâmpadas e quantidade de mercúrio.
Tipo de lâmpada

N° total de
lâmpadas
consumidas
(em 14 anos)

Quantidade
média
mercúrio
(mg)

Vapor de sódio
76.499.547
19
Vapor metálico
6.046.629
45
Vapor de mercúrio
3.399.099
32
Mista
249.422
17
Fluorescente
423.253
4
LED
1.050.171
0
Incandescente
434.493
0
Outros
20.815
0
Total
88.123.429
----Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Quant.
mercúrio
(kg)

1.453,49
272,09
108,77
4,24
1,69
0,00
0,00
0,00
1.840,28

De acordo com dados apresentados nos Anuários Estatísticos
de Energia Elétrica, publicados pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), o consumo anual de energia elétrica pelo
setor de iluminação pública brasileiro é mostrado na Tabela
10. Os dados apresentados indicam que, entre os anos de
2006 a 2018, o crescimento anual médio do consumo de
energia foi de 392,92 GWh. Além disso, entre os anos de 2014
e 2015, apresentou o maior incremento no consumo de
energia (aumento de 1.290 GWh) e, entre os anos de 2015 e
2016, apresentou decremento no consumo de energia
(redução de 298 GWh) [2] [11] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
[30].
Tabela 10: Consumo anual de energia elétrica no Brasil – iluminação.
Consumo anual de energia Brasil - iluminação pública (EPE)
Ano base
Energia elétrica
Energia elétrica
Consumo anual
Variação no consumo
(GWh)
(GWh)
2006
10.975
----2007
11.082
107
2008
11.430
348
2009
11.781
351
2010
12.051
270
2011
12.479
428
2012
12.916
437
2013
13.512
596
2014
14.043
531
2015
15.333
1.290
2016
15.035
-298
2017
15.443
408
2018
15.690
247
Média
13.213
392,92

Novamente, analisando os documentos técnicos de
concorrência pública para licitação de Parceria PúblicoPrivada da Iluminação Pública, observa-se a redução média
estimada de carga (redução de 53,24%), alcançada com a
substituição das luminárias convencionais por luminárias
LED, como apresentado na Tabela 11 [12] [13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20] [21] [22].

Tabela 11: Redução de carga no parque de iluminação pública.
Cidade/Estado
Angra dos reis/RJ
Estiva Gerbi/SP
Guarulhos/SP
Macapá/AP
Niterói/RJ
Palhoça/SC
Pederneiras/SP
Porto Alegre/RS
Santa Luzia/MG
Timbó/SC
Vila Velha/ES
Média

N° pontos IP

Redução de carga (%)

20.564
1.065
65.810
33.814
44.964
22.627
7.629
101.487
22.386
6.946
31.825
-----

42,51%
65,00%
68,57%
41,80%
65,23%
50,00%
52,00%
45,79%
48,78%
56,00%
49,93%
53,24%

Na Tabela 12, é apresentado o consumo anual estimado de
energia elétrica para o parque de iluminação pública
brasileiro. Para o cálculo, foi considerado o consumo no ano
de 2018 (15.690 GWh – Tabela 10) e o aumento anual médio
de 392,92 GWh (Tabela 10). Também é apresentado o
número de pontos luminosos que utilizam lâmpadas vapor de
sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio, considerando os
respectivos crescimentos anuais: 315.051 lâmpadas vapor de
sódio [85,64% (Tabela 4) de 367.876]; 30.460 lâmpadas vapor
metálico [8,28% (Tabela 4) de 367.876]; 11.956 lâmpadas
vapor de mercúrio [3,25% (Tabela 4) de 367.876].
Assim, analisando a Tabela 12, observa-se que, para o
período de 14 anos, estima-se que o parque de iluminação
pública brasileiro consumirá aproximadamente 260.916,25
GWh de energia.
Com a redução média estimada de 53,24% (Tabela 11) na
carga instalada do parque de iluminação pública, obtida com
a utilização da tecnologia LED, no período de 14 anos, a
redução do consumo de energia elétrica seria de 138.911,81
GWh.
De acordo com Miranda (2012), a produção de energia
elétrica por usinas hidrelétricas emite 86,21 gCO2e/kWh
(grama de dióxido de carbono equivalente por quilowatthora de energia produzida) ou 86,21 tCO2e/GWh (tonelada
de dióxido de carbono equivalente por Gigawatt-hora de
energia produzida) [31].
Então, a redução de 138.911,81 GWh no consumo de energia
elétrica do parque de iluminação pública brasileiro reduziria
a emissão de gás de efeito estufa em aproximadamente
11.975.587,27 tCO2e durante o período de 14 anos.
Além disso, a Tabela 12 também indica a perda de energia
nos reatores das lâmpadas de descarga a alta pressão.
De acordo com a norma ABNT NBR 13593:2013 – “Reator e
ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão –
Especificações e ensaios”, as perdas nos reatores, de acordo
com a potência da lâmpada, são: 14 W (lâmp. 70 W); 17 W
(lâmp. 100 W); 22 W (lâmp. 150 W); 30 W (lâmp. 250 W);
38 W (lâmp. 400 W) [32].
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Tabela 12: Consumo anual estimado de energia elétrica, n° de lâmpadas de descarga e perda nos reatores.
Ano

Consumo anual
estimado
energia elétrica
(GWh)

N° de lâmpadas

Perdas nos reatores

Vapor de
sódio

Vapor
metálico

Vapor de
mercúrio

Potência
(MW)

Energia
(GWh)

Percentual anual de perda

2019

16.082,92

15.397.203

1.488.660

584.317

421,72

1.757,34

10,93%

2020

16.475,83

15.712.254

1.519.120

596.273

430,35

1.793,30

10,88%

2021

16.868,75

16.027.305

1.549.580

608.229

438,98

1.829,26

10,84%

2022

17.261,67

16.342.356

1.580.040

620.185

447,61

1.865,22

10,81%

2023

17.654,58

16.657.407

1.610.500

632.141

456,24

1.901,19

10,77%

2024

18.047,50

16.972.458

1.640.960

644.097

464,87

1.937,15

10,73%

2025

18.440,42

17.287.509

1.671.420

656.053

473,50

1.973,11

10,70%

2026

18.833,33

17.602.560

1.701.880

668.009

482,12

2.009,03

10,67%

2027

19.226,25

17.917.611

1.732.340

679.965

490,75

2.044,99

10,64%

2028

19.619,17

18.232.662

1.762.800

691.921

499,38

2.080,95

10,61%

2029

20.012,08

18.547.713

1.793.260

703.877

508,01

2.116,92

10,58%

2030

20.405,00

18.862.764

1.823.720

715.833

516,64

2.152,88

10,55%

2031

20.797,92

19.177.815

1.854.180

727.789

525,27

2.188,84

10,52%

2032

21.190,83

19.492.866

1.884.640

739.745

533,90

2.224,80

10,50%

Total

260.916,25

-----

-----

-----

6.689,34

25.650,18

9,83%

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A norma ABNT NBR 14305:2015 – “Reator e ignitor para
lâmpada a vapor metálico (halogenetos) – Requisitos e
ensaios” indica que as perdas nos reatores, de acordo com a
potência da lâmpada, são: 14 W (lâmp. 70 W); 17 W (lâmp.
100 W); 22 W (lâmp. 150 W); 23 W e 30 W (lâmp. 250 W);
29 W e 38 W (lâmp. 400 W) [33].
A norma ABNT NBR 5125:1996 – “Reator para lâmpada a
vapor de mercúrio a alta pressão” especifica as perdas nos
reatores como: 9,6 W (lâmp. 80 W); 13,75 W (lâmp. 125 W);
25 W (lâmp. 250 W); 36 W (lâmp. 400 W) [34].
Assim, considerando o valor médio para as perdas dos
reatores igual a 24,20 W (lâmpadas vapor de sódio), 24,71 W
(lâmpadas vapor metálico), 21,09 W (lâmpadas vapor de
mercúrio) e o período diário de funcionamento igual a 11h25,
estimam-se as perdas anuais (365 dias) de energia elétrica
nos reatores. Os resultados são apresentados na Tabela 12.
Observa-se que as perdas estimadas nos reatores
representam aproximadamente 9,83% da energia elétrica
consumida pelo setor de iluminação pública no período de 14
anos.
Além de eliminar o uso de mercúrio na produção de
lâmpadas, reduzir o consumo de energia elétrica e mitigar a
emissão de gases de efeito estufa, a utilização de luminárias
LED traz ganhos luminotécnicos que contribuem para a
melhoria da iluminação das vias de circulação de veículos
(ruas) e pedestres (calçadas).
Assim, para avaliar os efeitos luminotécnicos relacionados à
utilização de luminárias LED, são apresentados dados do
município paulista de Monteiro Lobato. O parque de IP desta

cidade é composto por 390 pontos de iluminação em vias
públicas.
Na Tabela 13 e Tabela 14 são apresentados os valores de
referência dos critérios luminotécnicos para avaliação da
iluminação de vias de veículos (ruas) e vias de pedestres
(calçadas), de acordo com a norma ABNT NBR 5101:2018 –
“Iluminação Pública: Procedimento” [35].
Tabela 13: Iluminância média mínima e uniformidade para ruas.
Classe de
iluminação

Iluminância
média mínima
(Emed, mín.)
[lux]

Fator
Uniformidade mínimo
(U=Emín./Emed)
[adimensional]

V1
V2
V3
V4
V5

30
20
15
10
5

0,40
0,30
0,20
0,20
0,20

Tabela 14: Iluminância média mínima e uniformidade para calçadas.
Classe de
iluminação

Iluminância
média mínima
(Emed, mín.)
[lux]

Fator
Uniformidade mínimo
(U=Emín./Emed)
[adimensional]

P1
P2
P3
P4

20
10
5
3

0,30
0,25
0,20
0,20

Na Tabela 15, é apresentada a situação do parque de
iluminação pública da cidade, que antes da modernização
utilizava luminárias convencionais (abertas, fechadas ou
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integradas) e lâmpadas de descarga a alta pressão. Observase que o sistema de iluminação pública era composto por
11,03% de lâmpadas mistas; 44,36% de lâmpadas vapor de
sódio; 44,62% de lâmpadas vapor de mercúrio. Observa-se
ainda a predominância de lâmpadas vapor de mercúrio de
125 W (42,05%); lâmpadas vapor de sódio de 100 W
(27,18%); lâmpadas vapor de sódio de 250 W (11,28%);
lâmpada mista de 250 W (11,03%).
Tabela 15: Parque de IP de Monteiro Lobato (convencional).
Tipo
lâmpada

Pot.
(W)

Mista

250

Vapor de
mercúrio
Vapor de
mercúrio
Vapor de
mercúrio
Vapor de
sódio
Vapor de
sódio
Vapor de
sódio
Vapor de
sódio
Total

125
250

Perda
reator
(W)

Quant.

Pot.
total
(kW)

Participação
(%)

0

43

10,75

11,03%

10

164

22,14

42,05%

20

2

0,54

0,51%

400

32

8

3,46

2,05%

100

8

106

11,45

27,18%

150

12

7

1,13

1,79%

250

20

44

11,88

11,28%

360

28,8

16

6,22

4,10%

-----

-----

390

67,57

100%

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na Tabela 16, é apresentada a situação do parque de
iluminação pública da cidade após a modernização, com a
substituição das luminárias convencionais por luminárias
LED. Observa-se a utilização de luminárias LED de 40 W
(80,26%), seguida por luminárias LED de 150 W (17,95%) e
luminárias LED de 80 W (1,79%).
Tabela 16: Parque de IP de Monteiro Lobato (LED).
Tipo
lâmpada

Pot.
(W)

Perda
reator
(W)

Quant.

Pot. total
(kW)

Percentual
(%)

LED

313

12,52

80,26

40

0

LED

75

0

7

0,53

1,79

LED

150

0

70

10,50

17,95

Total

-----

-----

390

23,55

100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Então, os dados apresentados na Tabela 15 e Tabela 16
indicam que a modernização do parque de IP da cidade
contribuiu para a redução de aproximadamente 65,15% da
carga instalada, que passou de 67,57 kW para 23,55 kW.
Além disso, na Tabela 17 e Tabela 18, são apresentadas as
medições de iluminância em trecho da rua Antônio A.
Magalhães, na cidade de Monteiro Lobato, antes e depois da
modernização, respectivamente. Em todas as medições foi
utilizado luxímetro digital Instrutherm – modelo LDR-225.
Na Tabela 19, são apresentados os valores calculados da
iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo
utilizando os dados apresentados na Tabela 17 e Tabela 18.

De acordo com os critérios para classificação de vias de
veículos e pedestres, apresentados na norma ABNT NBR
5101:2018, a classe de iluminação da rua Antônio A.
Magalhães é V4 e P4, respectivamente.
Assim, analisando os dados da Tabela 19, em conjunto com
os dados da Tabela 13 e Tabela 14, observa-se que, antes da
modernização, o fator de uniformidade mínimo na calçada
onde está instalado o poste (U = 0,05) não atendia ao critério
luminotécnico apresentado pela norma ABNT NBR
5101:2018 (classe P4: U = 0,20). Após a modernização, o fator
de uniformidade na calçada onde está instalado o poste (U =
0,32) passou a atender ao critério da norma ABNT NBR
5101:2018 (classe P4: U = 0,20). Além disso, ocorreu a
manutenção dos demais parâmetros luminotécnicos mesmo
com a redução de 46,67% da potência da fonte de luz, que
passou de 150 W (lâmpada vapor de mercúrio) para 80 W
(luminária LED).
Na Tabela 20 e Tabela 21 são apresentadas as medições de
iluminância em trecho urbano da rodovia Monteiro Lobato,
na cidade de Monteiro Lobato, antes e depois da
modernização, respectivamente. Em todas as medições foi
utilizado luxímetro digital Instrutherm – modelo LDR-225.
Na Tabela 22, são apresentados os valores calculados da
iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo
utilizando os dados apresentados na Tabela 20 e Tabela 21.
De acordo com os critérios para classificação de vias de
veículos e pedestres, apresentados na norma ABNT NBR
5101:2018, a classe de iluminação do trecho urbano da
rodovia Monteiro Lobato é V4 e P4, respectivamente.
Assim, analisando os dados da Tabela 22, em conjunto com
os dados da Tabela 13 e Tabela 14, observa-se que, antes da
modernização, a iluminância média mínima (Emed, mín. =
2,96 lux) e o fator de uniformidade da via (U = 0,11) não
atendiam aos critérios luminotécnicos apresentados pela
norma ABNT NBR 5101:2018 (classe V4: Emed, mín. = 10 lux;
U = 0,20). Ainda, a análise dos dados indica que a iluminância
média mínima (Emed, mín. = 1,97 lux) e o fator de
uniformidade (U = 0,16) da calçada oposta à instalação do
poste não atendiam aos critérios luminotécnicos
apresentados pela norma ABNT NBR 5101:2018 (classe P4:
Emed, mín.= 3 lux; U = 0,20). Porém, após a modernização, os
critérios luminotécnicos, tanto na via como nas calçadas,
passaram a ser atendidos mesmo com a redução de 68% da
potência da fonte de luz, que passou de 250 W (lâmpada
vapor de mercúrio) para 80 W (luminária LED).
Na Figura 2, é apresentada imagem de trecho de via, na
cidade de Monteiro Lobato, onde eram utilizadas luminárias
convencionais com lâmpadas de descarga a alta pressão do
tipo vapor de sódio. Esse tipo de lâmpada possui
Temperatura de Cor Correlata (TCC) igual a 2.000 K e Índice
de Reprodução de Cor (IRC) entre 20 e 25.
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Tabela 17: Medições de iluminância - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato (luminárias convencionais).
Eixos transversais de medição
A
Largura (m)

Tipo de lâmpada: vapor de mercúrio 150W

1,50

Calçada do poste

Eixo pista
6,80

Rua
Eixo pista

1,10

B

C

D

E

F

Iluminância (lux)

54,40

1,20

10,92

7,80

20,19

41,34

Eixo longitudinal 1

71,90

28,63

11,16

10,50

21,90

64,70

Eixo longitudinal 2

109,30

32,83

13,75

11,99

27,80

82,50

Eixo longitudinal 3

128,40

37,80

16,11

16,02

33,30

96,40

Eixo longitudinal 4

123,50

41,81

18,30

16,12

37,10

109,10

Eixo longitudinal 5

84,40

37,50

20,50

23,30

40,80

81,60

Eixo longitudinal 6

59,07

27,50

18,93

23,50

35,00

75,50

39,91

21,90

16,13

25,26

34,80

54,70

Calçada oposta

Poste

Vão entre postes: 33,0m

Poste

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 18: Medições de iluminância - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato (luminárias LED).
Eixos transversais de medição
A
Largura (m)

Tipo de lâmpada: LED 80W

1,50

Calçada do poste

Eixo pista
6,80

Rua
Eixo pista

1,10

B

C

D

E

F

Iluminância (lux)

42,18

Não medido

12,64

8,11

17,28

48,21

Eixo longitudinal 1

59,52

23,32

13,92

9,30

17,33

62,33

Eixo longitudinal 2

83,11

28,22

13,90

10,16

20,01

77,91

Eixo longitudinal 3

109,00

33,68

15,72

11,03

23,38

90,04

Eixo longitudinal 4

119,00

37,81

19,01

12,53

23,60

91,93

Eixo longitudinal 5

98,00

38,86

23,29

13,65

28,02

79,67

Eixo longitudinal 6

72,42

38,30

20,67

15,24

31,16

74,97

54,92

38,10

22,90

16,32

31,32

55,35

Calçada oposta

Poste

Vão entre postes: 33,0m

Poste

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 19: Iluminância média mínima e fator de uniformidade - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato.
Medição pré modernização (luminárias convencionais)
Item

Calçada do poste

Via

Calçada oposta

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux]

22,64

46,90

32,12

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional]

0,05

0,22

0,50

Medição pós modernização (luminárias LED)
Item

Calçada do poste

Via

Calçada oposta

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux]

25,68

42,78

36,49

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional]

0,32

0,22

0,45

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Tabela 20: Medições de iluminância – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato (luminárias convencionais).
Eixos transversais de medição
A
Largura (m)

Tipo de lâmpada: Vapor de mercúrio 250W

1,30

Calçada do poste

Eixo pista
6,40

Rua
Eixo pista

1,10

B

C

D

E

F

Iluminância (lux)

5,83

Não medido

0,80

1,17

3,17

5,35

Eixo longitudinal 1

1,71

0,85

0,42

1,54

4,07

6,95

Eixo longitudinal 2

2,04

0,92

0,46

1,97

5,87

8,31

Eixo longitudinal 3

1,95

0,94

0,45

2,13

6,51

8,67

Eixo longitudinal 4

1,79

0,93

0,43

2,26

6,50

8,07

Eixo longitudinal 5

1,52

0,69

0,46

2,29

5,71

6,69

Eixo longitudinal 6

0,99

0,56

0,34

2,18

4,35

5,21

0,81

0,47

0,32

1,95

3,78

4,46

Calçada oposta

Poste

Vão entre postes: 35,0m

Poste

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 21: Medições de iluminância – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato (luminárias LED).
Eixos transversais de medição
A
Largura (m)

Tipo de lâmpada: LED 80W

1,30

Calçada do poste

Eixo pista
6,40

Rua
Eixo pista

1,10

B

C

D

E

F

Iluminância (lux)

10,25

Não medido

2,98

3,30

5,56

9,03

Eixo longitudinal 1

13,83

6,44

3,31

3,35

6,76

14,48

Eixo longitudinal 2

18,33

8,23

3,82

3,60

8,05

18,90

Eixo longitudinal 3

21,42

9,93

4,38

4,19

9,78

21,65

Eixo longitudinal 4

23,14

10,71

5,36

5,13

10,80

22,68

Eixo longitudinal 5

20,60

10,28

6,04

5,71

10,26

20,13

Eixo longitudinal 6

16,87

9,87

6,48

5,91

9,13

17,03

11,71

9,56

7,24

6,50

8,81

11,34

Calçada oposta

Poste

Vão entre postes: 35,0m

Poste

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Tabela 22: Iluminância média mínima e fator de uniformidade – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato.
Medição pré modernização (luminárias convencionais)
Item

Calçada do poste

Via

Calçada oposta

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux]

3,26

2,96

1,97

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional]

0,25

0,11

0,16

Medição pós modernização (luminárias LED)
Item

Calçada do poste

Via

Calçada oposta

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux]

6,22

11,02

9,19

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional]

0,48

0,30

0,71

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

29

ESPAÇO ENERGIA

| ISSUE 33 | OCTOBER 2020

Devido ao valor de TCC, essa fonte emite luz com tonalidade
amarela, como pode ser observado na Figura 2. Assim, por
causa do baixo IRC, as cores dos objetos não podem ser
visualizadas com precisão.

Portanto, observa-se que a substituição das luminárias
convencionais por luminárias LED promoveu benefícios
sociais aos cidadãos.
Portanto, o aumento da TCC, o aumento do IRC e a melhor
distribuição da luz facilitam a percepção do usuário que
trafega pela via, melhorando a visualização de objetos
instalados e localizados ao longo da rua (via e calçadas). A
melhora na identificação de objetos facilita o fluxo do tráfego
de veículos e pedestres, contribuindo para a redução de
acidentes no período noturno.
Além disso, o aumento da TCC, aumento do IRC e melhor
distribuição da luz contribuem para que os usuários
identifiquem situações de perigo com mais facilidade,
contribuindo para a segurança dos usuários e, além disso,
auxiliando a proteção policial com ênfase na segurança dos
indivíduos.
4

Figura 2: Iluminação pública com luminárias convencionais
– cidade de Monteiro Lobato.
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na Figura 3, é apresentada imagem do mesmo trecho de via
apresentado na Figura 2, onde foram instaladas luminárias
LED no lugar das luminárias convencionais. A luminária LED
possui TCC igual a 4.000 K e IRC superior a 70.
Devido ao valor de TCC, essa fonte emite luz com tonalidade
branca, como pode ser observado na Figura 3. Assim, por
causa do alto IRC, as cores dos objetos podem ser visualizadas
com mais precisão.

Conclusão

A norma ABNT NBR 5101:2018 cita que os projetos de
iluminação pública devem prover benefícios econômicos e
sociais aos cidadãos. Indica ainda, como benefício
econômico, a eficiência energética e, como benefícios sociais,
a facilidade do fluxo do tráfego de veículos e pedestres, além
da redução de acidentes no período noturno, entre outros
[35].
Como benefício econômico, os dados apresentados neste
artigo indicam que a adoção da tecnologia LED, em
substituição às lâmpadas de descarga a alta pressão, pode
representar redução de aproximadamente 53,24% da carga
instalada do parque de iluminação pública no Brasil. Assim, a
eficientização energética, do parque de IP, poderia contribuir
para a economia de aproximadamente 138.911,82 GWh de
energia. A projeção considera um período de 14 anos, de
2019 a 2032.
Além disso, os dados apresentados apontam dois benefícios
socioambientais que podem ser alcançados com a utilização
da tecnologia LED pelo setor de iluminação pública brasileiro.
O primeiro benefício socioambiental seria reduzir a emissão
de gás de efeito estufa em aproximadamente
11.975.587,27 tCO2e, diminuição alcançada através da
redução do consumo de energia elétrica (redução de
138.911,82 GWh).

Figura 3: Iluminação pública com luminárias LED – cidade
de Monteiro Lobato.
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Assim, comparando a Figura 2 e a Figura 3, observa-se que
ocorreu uma melhor distribuição da luz sobre o pavimento da
faixa de rolagem e, principalmente, das calçadas que
passaram a ser mais bem iluminadas.

O segundo benefício socioambiental seria evitar a utilização
de aproximadamente 1.840,28 kg de mercúrio. Essa
quantidade de mercúrio seria utilizada na fabricação de
lâmpadas, de descarga a alta pressão e fluorescentes
compactas, para atendimento do crescimento do parque de
iluminação pública e as substituições das lâmpadas
queimadas ao longo do período considerado nas análises.
Portanto, diante dos benefícios econômicos e
socioambientais que podem ser alcançados com a utilização
da tecnologia LED, o governo federal e, principalmente, os
governos municipais devem realizar estudos para avaliar e
desenvolver mecanismos que promovam a modernização
dos parques de iluminação pública. Entre os mecanismos,
cita-se a possibilidade de apresentação de projetos à
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Chamada Pública de Projetos (CPP), realizada anualmente
pelas distribuidoras de energia. A CPP está dentro do
Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL e tem
como finalidade promover o uso eficiente da energia elétrica
por meio de projetos que demonstrem melhoria da eficiência
energética no uso final da energia. Outra forma seria o
desenvolvimento de Procedimento de Manifestação de
Interesse (PMI) que podem dar origem a concessões públicas
ou parcerias público-privada no setor de iluminação pública.
Todavia, análises econômico-financeiras devem ser
desenvolvidas pelos municípios para definição da Taxa
Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) ou
payback dos projetos e, assim, avaliar a relação custobenefício da modernização da rede de iluminação pública
municipal.
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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.
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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

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. Incluemse 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.

2.3 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) =
onde

E! = P" × HSP × η##/#%
sendo

(1)

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.

(3)

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 =

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)*

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
. 1-

onde

CF.
=0
(1 + IRR).

(5)

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

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 =

onde

E&.(.
+
P)* (t , −t- )

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

(2)

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

35

ESPAÇO ENERGIA

| ISSUE 33 | OCTOBER 2020

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.

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.

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.

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].

2.7 Fator de expansão (𝑭𝑬)

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.

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.

S1FEI

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

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.

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI

Flutuante
Em Solo
Em Solo
Em Solo

Estático
Dinâmico
Estático
Estático

Ângulo dos
módulos
Inclinados 26o
Horizontais 0o
Horizontais 0º
Inclinados 26º
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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

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI

Módulo (345 W)
nº
Pot.
(W)

276
2
2
2

Inversores (kW)
𝜂!!/!#
Conjunto

100.740 2 x ABB (52)
730 1 x ECO. (1,1)
730 1 x ECO. (1,1)
730 1 x ECO. (1,1)

0,983
0,930
0,930
0,930

Pot.
(kW)

104,0
1,1
1,1
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.

S4SEI
S3SEH

S2SDH

Estruturas e flutuadores
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

Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Média
Total

Dias

Irradiação solar diária média mensal (SunData)
0° N
FE
26° N
FE

31
6,05
28
5,55
31
5,13
30
4,20
31
3,25
30
2,87
31
3,10
31
4,10
30
4,27
31
5,16
30
5,96
31
6,23
30,42
4,65
365 1.698,02

0,77
0,84
0,91
1,11
1,43
1,62
1,50
1,13
1,09
0,90
0,78
0,75
1,00

5,41
5,29
5,34
4,87
4,13
3,84
4,07
5,00
4,60
5,04
5,41
5,47
4,87
1.777,98

0,90
0,92
0,91
1,00
1,18
1,27
1,20
0,97
1,06
0,97
0,90
0,89
1,00
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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.

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. )

3.5 Estimativa de geração (𝑬𝒈 )

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

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

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

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI

𝑃$
(kWp)

100,74
0,73
0,73
0,73

𝐻𝑆𝑃
(h)

𝜂!!/!#

3,84
2,87
2,87
3,84

0,98
0,93
0,93
0,93

𝐸-

(kWhp x dia-1)

380,26
1,95
1,95
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%.

Sistema

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI

Operação
(dias)

𝐸%
(kWh x dia)

11
11
11
11

𝐸&.(.
(kWh x dia)

4.182,92
21,43
21,43
28,68

1.834,79
20,47
18,68
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

Março
Abril
Maio
Junho

Operação
(dias)

𝐸%
(kWh x dia)

9
30
31
21

𝐸&.(.
(kWh x dia)

4.759,26
14.467,91
12.678,48
7.985,57

4.196,39
13.858,75
11.535,27
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
porcentagem (%).
Sistema

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI

𝐹𝐶
6,90
10,62
9,69
12,66

de

desempenho

𝑌!
18,21
28,04
25,59
33,43

dos

sistemas

em

𝑃𝑅
43,12
88,80
81,07
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
porcentagem (%).

de

desempenho

𝐹𝐶
19,29
19,11
15,39
8,08

Mês

Março
Abril
Maio
Junho

de

𝑌!
41,66
137,57
114,51
40,73

S1FEI

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.

em

𝑃𝑅
86,67
94,16
89,44
50,51

805

Cota do reservatório
da UHE Santa Clara, m

804
803
802

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.
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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

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

S1FEI
S2SDH
S3SEH
S4SEI
Total

Energia
(MWh × ano-1)

77,20
1,104
1,04
1,03
80,33

VRES
(R$)

37.187,03
529,95
483,81
494,57
38.695,35

Grupo B1
(R$)

44.157,23
629,28
574,49
587,27
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.

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

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

j

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

VRES (R$)
CFj

Cumulativo R$

0

- 1.035.000,00

-1.035.000,00

1

68.102,82

- 966.897,18

TIR

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘

2

73.557,86

- 893.339,32

8,08%

14 anos e
10 meses

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

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.

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

Tabela 14: Indicadores financeiros do cenário 03.

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

N

27

NPV

R$ 9.774,56

𝐼𝑅𝑅

8,01%

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

25

N

25

NPV

R$ 116.412,11

NPV

R$ 332.228,68

𝐼𝑅𝑅

TIR

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘

9,58%

10,45%

12 anos e
07 meses

𝐼𝑅𝑅

9,58%

TIR

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘

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

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

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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Abstract: The Pumped Hydro Storage (PHS) is now being
considered in several power systems as an option to the
Variable Renewable Energy Sources (VRES) in a diversified
energy generation matrix. In general, despite the fact that
some studies identify promising aspects for PHS
implementation in Brazil, there has been no consensus on
the need for this type of plant. This study addresses the
issue based on a test system which incorporates
characteristics of the southern region of Brazil. The
proposed approach applies a Multiperiod Optimal Power
Flow considering nonlinear equations of the transmission
system and an hourly dispatch for a 24-hour horizon. Results
for the energy performance of the test system show that
the correlation between the VRES generation and the load
profiles is a determining factor to avoid VRES dumping in
hydro systems with high operational flexibility. In profiles
with poor correlation, the need for the addition of PHS with

storage corresponding to 4.8% of the system load was
observed. In profiles with strong correlation, the addition of
PHS was not necessary. The role of PHS in critical
hydrological scenarios is also highlighted, minimizing VRES
generation cuts and thus reducing operation costs. Results
also show the importance of electrical restriction modelling
in this type of analysis.
Keywords: Pumped hydro storage, renewable energy,
power system, energy storage, optimal power flow.
Resumo: O emprego de Usinas Hidrelétricas Reversíveis
(UHR) tem sido cogitado a partir da expectativa da grande
participação de Fontes Renováveis Variáveis de energia
(FRV) em diversos sistemas. No Brasil, apesar de os estudos
sobre o tema identificarem aspectos promissores para a
implantação de UHRs, não há consenso sobre a necessidade
desse tipo de usina. Este estudo aborda a questão tomando
por base um sistema teste que incorpora características da
região sul do Brasil. A abordagem proposta utiliza um Fluxo
de Potência Ótimo Multiperíodo que realiza a representação
não linear da rede elétrica e o despacho horário para um
horizonte de 24 horas. Os resultados do desempenho
energético do sistema teste mostram que a correlação entre
os perfis de geração de FRV e da carga é um fator
determinante para evitar a rejeição de FRV em sistemas
hidrelétricos com elevada flexibilidade operativa. Para perfis
com correlação fraca, foi detectada a necessidade de adição
de UHR com capacidade de armazenamento equivalente a
4,8% da carga média do sistema. Para perfis com correlação
forte, a adição de UHRs mostrou-se desnecessária. Destacase também o papel de UHRs em cenários hidrológicos
críticos, minimizando cortes de geração de FRV e, por
conseguinte, o custo operacional do sistema. Os resultados
do trabalho também evidenciam a importância da
representação de restrições elétricas em análises dessa
natureza.
Palavras-Chave: Usina hidrelétrica reversível, fontes
renováveis variáveis, sistemas elétricos, armazenamento de
energia, fluxo de potência ótimo.
1

Introdução

Usina Hidrelétrica Reversível (UHR) é a tecnologia de
armazenamento de energia elétrica em grande escala mais
empregada no mundo [1]. O projeto de uma UHR contempla
dois reservatórios de água dispostos em altitudes
diferentes, denominados de reservatório superior e
reservatório inferior. Um circuito hidráulico possibilita a
transferência de água entre os reservatórios a partir do
acionamento das unidades turbina-gerador e motor-bomba
abrigadas em uma casa de força. A operação da UHR ocorre
em dois ciclos distintos, denominados modos bomba e
turbina.
No modo bomba, a UHR consome energia elétrica do
sistema na qual está conectada para transferir água do
reservatório inferior para o reservatório superior. No modo
turbina, o fluxo de água ocorre do reservatório superior
para o reservatório inferior, movimentando as turbinas e
injetando energia elétrica no sistema. Em um ciclo
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completo, portanto, a energia elétrica do sistema é
armazenada sob a forma de energia potencial e
posteriormente reconvertida em energia elétrica. Devido às
perdas de transformação do processo, o resultado líquido
da UHR perante o sistema corresponde à adição de uma
carga [2].
O caso típico do emprego de UHRs é a necessidade de
flexibilidade operativa para promover o equilíbrio entre
geração e carga [2] [3] [4] [5]. As UHRs possibilitam
acompanhar as variações de carga ou geração do sistema
transferindo blocos de energia entre diferentes períodos.
Com a expectativa do rápido crescimento da participação de
Fontes Renováveis Variáveis (FRV), notadamente eólica e
solar, o emprego de UHRs voltou a ser cogitado em diversos
sistemas elétricos. Como a geração das FRV apresenta um
caráter não controlável e, na razão em que tais fontes se
tornem protagonistas na produção de energia, aumenta-se
o risco de comprometer o fornecimento de energia elétrica
dentro dos padrões requisitados.
Em sistemas isolados de operação centralizada,
caracterizados pelo pequeno porte ou por se localizarem em
ilhas, as soluções propostas para integração de FRV
compreendem a operação coordenada entre FRV e UHRs
[6]. De acordo com alguns autores [7] [8] [9] [10] [11] [12], a
geração das FRV tem prioridade no atendimento à carga do
sistema e os excedentes elétricos resultantes são
remanejados no tempo pela operação da UHR. Nesta
abordagem, a geração das FRV é tratada como um
subproblema a partir do conceito de carga líquida ou
residual. A produção das FRV também pode ser totalmente
armazenada nas UHRs fornecendo ao operador do sistema
um recurso de geração controlável [13] [14]. Essa última
abordagem também foi proposta para sistemas não
regulados [15] [16] [17].

fonte solar destaca-se nos resultados angariando 57% de
participação, muito em função da adoção de custos
competitivos, seguida pela hidrelétrica com 33%. Requisitos
adicionais de armazenamento em relação à capacidade
atual seriam inexpressivos devido à pequena flutuação na
produção e ao fato de se poder contar com a flexibilidade
proporcionada pelas hidrelétricas convencionais em uma
matriz ótima.
Nos trabalhos de Schmidt, Cancella e Pereira [23] [24], os
autores elaboram um modelo para avaliação energética do
sistema brasileiro agregando-o em um único sistema
equivalente. Os resultados apontam que a atual capacidade
de armazenamento de energia com base nos reservatórios
das hidrelétricas existentes é suficiente para acomodar uma
expansão lastreada em FRV. Entretanto, os autores
ressaltam que a realocação intramensal ou diária da geração
de FRV é uma hipótese que pode ser desprezada somente
para uma avaliação estratégica de longo prazo.
Medidas para sustentar uma elevada participação de FRV no
Brasil são apontadas em alguns trabalhos [19] [25] [26]. No
primeiro [19], sinaliza-se a necessidade de ampliação da
flexibilidade operativa nos subsistemas Sul, Sudeste e
Nordeste. O segundo trabalho [25], face a esperada
intermitência das fontes eólica e solar, alerta para a
necessidade de armazenamento adicional visando à
alocação da geração das usinas a fio d’água da região Norte
nos períodos de carga leve. No terceiro trabalho [26], ao
incorporar as características das fontes convencionais de
geração e da malha de transmissão no sistema
disponibilizado por De Jong et al. [20], os autores detectam
cortes de geração eólica a partir de índices de 20% de
penetração eólica.

Matrizes de geração formadas por usinas hidrelétricas com
grande escala de armazenamento conferem bastante
flexibilidade operacional aos sistemas elétricos. O sistema
da Noruega, a partir de interligações com sistemas vizinhos,
por exemplo, é considerado uma alternativa para o
amortecimento da variabilidade de FRV [18]. No Brasil,
estima-se que a participação de FRV no parque gerador
evoluirá de 22% em 2018 para 28% em 2027 [19]. Nesse
horizonte, a atual capacidade de armazenamento do
sistema permanecerá inalterada, dada a predominante
expansão hidrelétrica por usinas a fio d’água. Em alguns
casos, usinas hidrelétricas a fio d’água, sem a presença de
reservatórios de acumulação a montante, também são
fontes não controláveis, o que amplia a participação de FRV
no sistema brasileiro.

Apesar da vocação hidrelétrica, o Brasil não possui
experiência no emprego de UHRs. O sistema brasileiro conta
com três usinas com turbinas reversíveis, a saber, Traição,
Pedreira e Vigário. Porém, elas estão inseridas em projetos
de usos múltiplos da água e operam essencialmente no
modo bomba [27] [28] [29]. Nesse contexto, debates
relacionados ao emprego de UHRs no Brasil são registrados
em fóruns como o “Seminário Técnico Sobre Usinas
Hidrelétricas Reversíveis no Setor Elétrico Brasileiro”, em
2014, “X Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais
Hidrelétricas e Usinas Reversíveis”, em 2016, e no “II
Simpósio sobre Usinas Hidrelétricas Reversíveis”, em 2018.
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) começa a
considerar UHRs como possível recurso para atender aos
requisitos de atendimento à ponta de carga do sistema [19],
além de iniciar uma revisão de estudos de inventários de
UHRs realizados nas décadas de 1970 e 1980 [30].

As análises de De Jong et al. (2016) [20] e De Jong et al.
(2017) [21] utilizam balanços estáticos de carga e geração
horária para avaliar a penetração de energia eólica na região
Nordeste do Brasil. Os índices de penetração alcançam 65%
[20] e de 50% a 71% [21] da carga própria média anual,
assumindo que a flexibilidade operativa das usinas da região
Nordeste é suficiente para sustentar tais resultados. O
estudo proposto por Barbosa et al. [22] aponta que uma
matriz de energia 100% renovável para o Brasil é plausível. A

Os trabalhos de Hunt, Freitas e Pereira Júnior [31] [32]
propõem UHRs com ciclos operacionais anual ou sazonal
como alternativa para o armazenamento de grandes blocos
de excedentes elétricos das usinas instaladas na região
Norte do Brasil. No trabalho de Soares et al. [33], um
modelo de operação energética é aplicado à proposta de
Hunt, Freitas e Pereira Júnior [31], inserida em um sistema
composto por usinas hidrelétricas existentes nos rios
Grande, Paranaíba e Paraná e uma contribuição exógena de
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geração eólica. A contribuição das UHRs ao sistema é
dimensionada segundo a redução de vertimentos e
montantes
de
energia
eólica
desperdiçados.
Consequentemente, os níveis dos reservatórios das
hidrelétricas convencionais resultam mais preservados ao
final dos períodos operativos.
Um modelo para o despacho econômico desenvolvido por
Oliveira, Schaefer e Szklo [34] é aplicado ao subsistema
Nordeste levando em conta cenários da participação eólica
na produção total do subsistema. Os resultados indicam que
o custo de operação decresce até a participação eólica
atingir o limite de 64%. Além desse limite, reduções
adicionais do custo de operação são obtidas somente após a
introdução das tecnologias de armazenamento, dentre as
quais a UHR. Nacif, Locatelli e Camargo [35] realizam um
estudo de caso propondo o uso de turbinas reversíveis na
repotenciação de usinas hidrelétricas dispostas na cascata
do rio Iguaçu. Na hipótese de cenários de atendimento à
demanda máxima, a implantação de máquinas reversíveis
na usina de cabeceira anula vertimentos na cascata e o
benefício energético proporcionado ao sistema particular
sob análise supera o consumo de energia necessário para o
bombeamento.
No trabalho de Santos, Nóbrega Neto e Aquino [36],
tecnologias de armazenamento (UHRs, Compressed Air
Energy Storage - CAES e baterias) são inseridas em um fluxo
de potência linearizado que simula um modelo desenvolvido
para estudos integrados de expansão da geração e
transmissão. O sistema de transmissão é representado por
áreas energéticas e seus correspondentes troncos de
conexão. FRV são incluídas como geração externa, de
acordo com padrões típicos de produção. Um estudo de
caso para o sistema Norte-Nordeste (período seco),
representado por vinte áreas energéticas, revela que os
sistemas de armazenamento auxiliam na eliminação de
congestionamentos de fluxo entre áreas e manutenção dos
requisitos elétricos sistêmicos, porém em desvantagem
econômica frente à alternativa tradicional de reforços na
transmissão.
A partir da amostra de trabalhos disponíveis sobre UHRs no
Brasil, observa-se que o tema é incipiente e há diferentes
percepções em relação ao seu emprego. Este estudo
objetiva oferecer elementos adicionais para a compreensão
das sinergias dessa tecnologia com o sistema brasileiro. A
abordagem proposta contempla a representação de uma
UHR em um sistema hidrotérmico com significativa
flexibilidade operativa, levando em conta diferentes
situações hidrológicas e cenários de FRV.
O sistema teste retrata parcialmente a região geoelétrica Sul
do Brasil, cuja operação é obtida via Fluxo de Potência
Ótimo Multiperíodo (FPOM), com representação não linear
do sistema de transmissão, com restrições de cunho
energético e elétrico. A análise sob a ótica de curto prazo
decorre das hipóteses: (i) o leque de serviços oferecidos
pelas UHRs depende da malha de transmissão do sistema;
(ii) projetos de UHRs no Brasil dimensionados para ciclos
operacionais completos diários; (iii) representação mais
precisa da curva de carga do sistema e geração não

controlável; (iv) simulações em escala de tempo compatível
com as ordens de despacho do operador do sistema.
A sequência do trabalho está estruturada da seguinte
forma: o equacionamento do modelo é apresentado na
seção 2; na seção 3, o sistema teste é caracterizado; a seção
4 apresenta os resultados obtidos no estudo e, na seção 5,
as conclusões dos autores são delineadas.
2

Descrição do modelo

O modelo aplicado neste estudo utiliza como semente os
trabalhos de Almeida [37] e de Moraes et al. [38], os quais
aplicam um Fluxo de Potência Ótimo Multiperíodo (FPOM)
com representação completa da rede de transmissão. A
solução do despacho é obtida pela alocação de geração de
potências ativa e reativa das fontes de geração conectadas
ao barramento do sistema, considerando um horizonte de
24 horas com discretização horária. Para simplificação e
redução de custo computacional, o cálculo dos fluxos nas
linhas adota uma abordagem linearizada. A Figura 1 fornece
uma visão geral do modelo com as adaptações adotadas.

Figura 1: Visão geral do modelo.

As “Metas Hidro Factíveis” correspondem, para cada usina
hidrelétrica do sistema, a uma meta de geração para o
horizonte de estudo, contemplando inclusive vertimentos
turbináveis. Nessa abordagem, as metas são obtidas a priori
a partir de análises energéticas e refletem diferentes
cenários hidrológicos. A premissa é de que as usinas
hidrelétricas, respeitados os limites operativos, possuem
flexibilidade para distribuir as respectivas metas ao longo
dos períodos do horizonte de estudo. Analogamente, a
geração não sujeita ao despacho centralizado, disponível a
partir de um portfolio de FRV, é obtida a priori e tratada em
separado a partir de blocos de energia injetados em
determinadas barras do sistema e denominados “Geração
Externa” (GE).
Os “Dados Sistêmicos” referem-se às características físicas e
operacionais dos equipamentos do sistema, como limites de
geração das usinas, parâmetros elétricos da rede de
transmissão, capacidade de armazenamento e rendimento
das UHRs e funções de custos de operação. A “Carga”
corresponde às demandas de potência ativa e reativa
alocadas nas barras do sistema para o horizonte de estudo.
Esses valores são modulados conforme um perfil de carga
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adotado e são abatidos da GE, resultando na “Carga
Residual”, como apresentado na Equação 1,
𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 = 𝐏𝐝 − 𝐆𝐄

(1)

onde 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 é o vetor de demanda residual de potência
ativa e reativa nas barras; 𝐏𝐝 é o vetor de demanda de
potência ativa e reativa nas barras; 𝐆𝐄 é o vetor de geração
de potência ativa e reativa externa nas barras. Considera-se
que a GE tem prioridade de despacho sobre as demais
fontes do sistema. Os vetores têm dimensão [𝑛𝑝. 𝑛𝑏 𝑥 1],
onde 𝑛𝑝 é o número de períodos do horizonte de estudo e
𝑛𝑏 o número de barras do sistema.

potência reativa geradas pelas usinas termelétricas; 𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜
é o vetor de potência reativa gerada pelas usinas
hidrelétricas fictícias que representa o déficit; 𝐐𝐠𝐡 é o vetor
de potência reativa gerada pelas usinas hidrelétricas; 𝐐𝐝𝐫𝐞𝐬
é o vetor de demanda de potência reativa (carga residual)
nas barras; 𝐐𝐮𝐡𝐫 é o vetor de potência reativa gerada pelas
UHRs nos modos bomba (valores positivos) ou turbina
(valores negativos); 𝐐F𝐕̇I é o vetor que representa injeção
de potência reativa nas barras (escrita compacta);
b)

𝐏𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐏𝐠𝐡 + 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 ≤ 𝐏𝐠𝐡𝐦á𝐱

O algoritmo “Topologia do Sistema” organiza a
representação física da rede elétrica e inicializa as variáveis
de decisão do problema. No módulo “FPOM”, o sistema de
equações não lineares do problema é solucionado pelo
emprego do Método Primal-Dual dos Pontos Interiores [39].
No caso de as restrições energéticas e elétricas não serem
satisfeitas, a GE no sistema é reavaliada; caso contrário, o
despacho ótimo é obtido.
A função objetivo busca minimizar o custo total de operação
e perdas elétricas do sistema conforme a Equação 2,
t

t

𝑀𝐼𝑁 = wc. 𝒖 . 𝐜(𝐏𝐠𝐭) + wfic. 𝒖 . 𝐜(𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜) + wp. 𝒖
. (𝐏𝐠𝐭 + 𝐏𝐠𝐡 − 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐏𝐮𝐡𝐫)

t

(2)

onde 𝒖 é um vetor unitário; wc, wfic e wp são pesos para
ponderação, respectivamente, do custo de geração
termelétrica, do custo de déficit e das perdas elétricas;
𝐜(𝐏𝐠𝐭) é a função de custo adotada para a geração
termelétrica; 𝐜(𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜) é a função de custo adotada para o
déficit; 𝐏𝐠𝐭 é o vetor de potência ativa gerada pelas usinas
termelétricas; 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 é o vetor de potência ativa gerada
pelas usinas hidrelétricas fictícias que representam o déficit;
𝐏𝐠𝐡 é o vetor de potência ativa gerada pelas usinas
hidrelétricas; 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 é o vetor de carga residual de potência
ativa nas barras; 𝐏𝐮𝐡𝐫 é o vetor de potência ativa gerada
pelas UHRs nos modos bomba (valores positivos) ou turbina
(valores negativos). Os pesos da função objetivo habilitam
ou não os parâmetros considerados na função objetivo e os
ponderam conforme interesses do planejador, sendo neste
estudo adotados com base no trabalho de Lachovicz et al.
[40].
As termelétricas são programadas para operar com
despacho constante ao longo dos períodos do horizonte de
estudo (despacho flat). Adotou-se um custo marginal de
operação nulo para a UHR e o impacto dessa usina perante
o sistema é avaliado mediante comparação com os
resultados obtidos pela sua retirada da configuração.
As restrições do problema são:
a)

𝐏𝐠𝐭 + 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 + 𝐏𝐠𝐡 − 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐏𝐮𝐡𝐫 = 𝐏F𝐕̇I

(3)

𝐐𝐠𝐭 + +𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 + 𝐐𝐠𝐡 − 𝐐𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐐𝐮𝐡𝐫 = 𝐐F𝐕̇I

(4)

onde 𝐏F𝐕̇I é o vetor que representa injeção de potência
ativa nas barras (escrita compacta); 𝐐𝐠𝐭 é o vetor de

(5)

𝐏𝐠𝐭 𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐏𝐠𝐭 ≤ 𝐏𝐠𝐭 𝐦á𝐱

(6)

−𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 ≤ 𝐏𝐮𝐡𝐫 ≤ 𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱

(7)

𝐐𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐐𝐠𝐡 + 𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 ≤ 𝐐𝐠𝐡𝐦á𝐱

(8)

𝐐𝐠𝐭 𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐐𝐠𝐭 ≤ 𝐐𝐠𝐭 𝐦á𝐱

(9)

−𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 ≤ 𝐐𝐮𝐡𝐫 ≤ 𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱

(10)

onde 𝐏𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 e 𝐏𝐠𝐡𝐦á𝐱 são os vetores de, respectivamente,
limites mínimo e máximo de geração ativa das hidrelétricas;
𝐏𝐠𝐭 𝐦𝐢𝐧 e 𝐏𝐠𝐭 𝐦á𝐱 são os vetores de, respectivamente,
limites mínimo e máximo de geração ativa das
termelétricas; −𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 e 𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 são os vetores dos
limites de geração ativa das UHRs, respectivamente, nos
modos turbina e bomba; 𝐐𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 e 𝐐𝐠𝐡𝐦á𝐱 são os vetores
de, respectivamente, limites mínimo e máximo de geração
reativa das hidrelétricas; 𝐐𝐠𝐭 𝐦𝐢𝐧 e 𝐐𝐠𝐭 𝐦á𝐱 são os vetores
de, respectivamente, limites mínimo e máximo de geração
reativa das termelétricas; −𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 e 𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 são os
vetores dos limites de geração reativa das UHRs,
respectivamente, nos modos turbina e bomba.
c)

Limites de magnitude de tensão nas barras (Equação
11);
𝐕𝐦í𝐧 ≤ L𝐕̇L ≤ 𝐕𝐦á𝐱

(11)

onde 𝐕̇ é o vetor das tensões nodais nas barras; 𝐕𝐦í𝐧 e 𝐕𝐦á𝐱
são os vetores dos limites de tensão especificados;
d)

Limites de fluxo de potência circulante nas linhas
(Equação 12);
(12)

−𝐅𝐦á𝐱 ≤ 𝐌. 𝐏 ≤ 𝐅𝐦á𝐱

onde 𝐅𝐦á𝐱 é o vetor do limite especificado para o fluxo de
potência nas linhas, 𝐌 uma matriz auxiliar para o cálculo do
fluxo linearizado definida no trabalho de Borges [41] e 𝐏 é o
vetor de injeção de potência ativa.
e)

Balanço de potência ativa e reativa (Equações 3 e 4);

Limites operativos das usinas (Equações 5, 6, 7, 8, 9 e
10);

Balanço hídrico dos reservatórios das UHRs (Equação
13);
𝐄𝐦í𝐧 ≤ 𝐀. F𝐏𝐮𝐡𝐫 − (1 − η). abs(𝐏𝐮𝐡𝐫)I. t + 𝐄𝟎
≤ 𝐄𝐦á𝐱

(13)

onde 𝐄𝟎 é o vetor com o armazenamento inicial das UHRs;
𝐄𝐦í𝐧 e 𝐄𝐦á𝐱 são os vetores com os limites de
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armazenamento; η é o rendimento das UHRs no modo
bomba ou turbina; 𝑡 é o número de horas de cada período
do estudo; 𝐀 é uma matriz auxiliar de dimensão
[𝑛𝑝. 𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑝. 𝑛𝑏], que realiza a soma algébrica de carga e
descarga do reservatório da UHR, escrita conforme Equação
14,
𝑰𝟏 ⋯ 𝑰𝟎
𝐀=V ⋮ ⋱ ⋮ ]
𝑰𝟏 ⋯ 𝑰𝟏

(14)

onde 𝑰𝟏 é uma matriz diagonal unitária de dimensão
[𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏] e 𝑰𝟎 é uma matriz diagonal de zeros de dimensão
[𝑛𝑏 𝑥 𝑛𝑏]. Consideram-se UHRs do tipo circuito fechado
com os reservatórios superior e inferior de igual capacidade
de armazenamento. De acordo com Pérez-Díaz et al. [42],
para projetos em circuito fechado, a variação de queda
entre os reservatórios da usina pode ser desconsiderada
sem maiores consequências nos resultados.
f)

Metas de geração das hidrelétricas (Equação 15),
'
∑()
'*+ 𝑃𝑔ℎ& . 𝑡 ≤ 𝑀&

para 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑔

(15)

onde 𝑛𝑔 é o número de usinas hidrelétricas da configuração
e 𝑀& é a Meta Hidro Factível de cada usina.
3

Sistema teste

O sistema adotado para o estudo de caso reproduz
parcialmente a região geoelétrica da região Sul do Brasil. A
configuração das usinas hidrelétricas incluem as cascatas do
rio Iguaçu [Foz do Areia (GBM), Segredo (SGD), Salto
Santigado (STG), Salto Osório (SOS) e Salto Caxias (SCX)] e
do rio Uruguai [Machadinho (MCH) e Itá (ITA)], ambas
regularizadas por reservatórios nas cabeceiras conforme
ilustrado na Figura 2. O sistema de transmissão é formado
por 33 barras, 16 subestações (representadas como
transformadores em paralelo), 9 barras de carga e 71 linhas,
como ilustrado na Figura 3. Dados detalhados podem ser
consultados no trabalho de Almeida [37].

Figura 3: Topologia do sistema de transmissão (adaptado
do trabalho de Almeida [37]).

As metas hidrelétricas foram calculadas com o objetivo de
maximizar a produção das usinas para determinadas
sequências de vazões naturais afluentes, utilizando uma
abordagem individualizada baseada na formulação
apresentada no Manual do MSUI, da Eletrobras [43]. Quatro
cenários de Metas Hidro Factíveis são adotados,
apresentados em termos do Fator de Capacidade (FC), dado
pela razão entre a meta total e a potência total das
hidrelétricas. Quanto maior o FC, mais favorável é o cenário
hidrológico considerado. A Tabela 1 sintetiza os dados das
hidrelétricas (1 pu = 100 MVA).
Tabela 1: Dados das hidrelétricas
UHE

Limites (pu)
Pghmáx
Pghmín

Metas Hidro Factíveis (puh)
FC=20%
FC=40%
FC=60%
FC=80%

GBM

16,76

0,96

56

115

125

316

SGD

12,60

0,84

71

119

134

240

STG

14,20

1,15

72

157

188

316

SOS

11,04

0,74

56

109

125

254

SCX

12,40

1,18

71

129

158

286

MCH

11,40

1,00

48

107

266

160

ITA

14,50

1,38

73

154

338

228

Total

92,90

7,25

446

890

1334

1801

Duas termelétricas (UTE) com limites Pgtmáx = 20 pu e
Pgtmín = 0 pu cada são incluídas na configuração (barras 24 e
33). A função de custo adotada é igual a 𝑐(𝑃𝑔𝑡) = 0,5 𝑃𝑔𝑡 ,
($/h). Uma UHR é incluída na configuração (barra 4),
levando-se em conta proximidade a locais com topografia
favorável para projetos dessa natureza. Os limites
operativos adotados são -Puhrmáx = -2,5 pu (modo turbina) e
Puhrmáx = 2,5 pu (modo bomba). O rendimento da UHR é η =
90% em cada modo operativo, significando um rendimento
global de 81%.
Figura 2: Topologia das usinas hidrelétricas.

A capacidade de armazenamento adotada é igual a 13,75
puh, equivalente a um período de cinco horas de operação
no modo turbina. O armazenamento inicial do reservatório
superior da UHR é considerado nulo. As potências reativas
geradas pelas hidrelétricas, termelétricas e UHR foram
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consideradas mediante aplicação de um fator igual a 0,92
aos respectivos valores de potência ativa.
A carga ativa do sistema é igual a 48 pu (1152 puh),
equivalente à meta hidrelétrica com FC = 50% obtida na
pesquisa das metas. A carga é distribuída nas barras
conforme Tabela 2. A modulação da carga em cada barra foi
calculada aplicando-se os índices apresentados na Figura 4,
obtendo-se de maneira simplificada um perfil de carga para
cada barra.

4

Resultados

O impacto da UHR no sistema teste foi avaliado levando em
conta a variação dos seguintes parâmetros: absorção de GE,
meta hidrelétrica despachada, perdas elétricas e custo
operacional total. O índice 𝑖) , calculado por meio da
Equação 16, indica o desempenho da UHR em relação a
cada parâmetro 𝑝,
𝑖) =

-!"#

(16)

-

A GE disponível corresponde a 30% e 63% da carga,
conforme Tabela 2. A GE de 63% equivale ao despacho
termelétrico obtido para FC = 20% e participação nula de
FRV. A GE é alocada nas mesmas barras das termelétricas,
sugerindo manter a malha elétrica sujeita a condições
similares em um gradual processo de substituição de fontes
fósseis.

onde 𝑅./0 é o resultado obtido com a UHR e 𝑅 é o
resultado obtido sem a UHR na configuração no sistema.
Valores de 𝑖) = 1 significam que o parâmetro não sofreu
alteração com o despacho da UHR. Valores de 𝑖) > 1
significam que o parâmetro sofreu um aumento devido à
operação da UHR. Valores de 𝑖) < 1 significam que o
parâmetro sofreu uma redução devido à operação da UHR.

Tabela 2: Dados de carga ativa e reativa (Pd, Qd) e GE em pu.

Os resultados para o cenário r = 0,86 são apresentados na
Tabela 3.

Barra

Número

Pd

Qd

Bateias
Curitiba
Caxias
Gravataí
Blumenau
Areia
Cascavel Oeste
Cascavel
Foz do Chopim
Total

4
24
26
32
21
19
33
7
8

6
8
7
10
9
2
4
1
1
48

1,30
3,30
0,49
4,00
0,50
0,57
1,25
0,32
0,17
11,90

GE
30%

GE
63%

8,0

16,7

6,5

13,5

14,5

30,2

Três cenários de GE foram adotados, levando-se em conta a
aderência entre os perfis de GE e de carga, expressa pelo
coeficiente de correlação de Pearson (r): (i) perfil de GE
aderente em relação à Carga (r = 0,86); (ii) perfil de GE não
aderente em relação à Carga (r = −0,78); (iii) perfil de GE
flat (r ≅ 0). A ideia de propor perfis de GE, conforme
apresentado na Figura 4, é capturar o impacto de diferentes
possibilidades de composição de FRV no sistema.
A modulação da GE em cada barra foi calculada aplicando-se
os índices apresentados na Figura 4. Neste estudo, não
foram considerados valores de potência reativa para a GE.
Os valores dos pesos adotados, de acordo com Lachovicz et
al. [40], são wc = 10, wfic = 1 e wp = 10, 𝑐(𝑃𝑔ℎ𝑓𝑖𝑐) =
1000 𝑃𝑔ℎ𝑓𝑖𝑐 ($/h), 𝑛𝑏 = 33, 𝑛𝑝 = 24 e 𝑡 = 1 h.

Tabela 3: Resultados de 𝑖! para o cenário r = 0,86.
Caso

FC

𝒊𝐆𝐄

𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚

𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬

𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨

GE-30%

20%
40%
60%
80%
20%
40%
60%
80%

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,004
1,003
1,003
1,006
1,002
1,002
1,002

0,997
1,003
1,001
0,998
1,001
0,998
0,998
0,998

1,015
1,027
1,024
1,023
1,033
1,000
1,000
1,000

GE-63%

Observa-se que 100% da GE disponível é absorvida pelo
sistema sem a presença da UHR na configuração, ou seja,
𝑖12 = 1, em todos os casos. Para o caso GE-30% com
hidrologia crítica (FC=20%), a geração hidrelétrica
despachada também não variou (𝑖3456 = 1) e o despacho
da UHR incrementou o custo de operação do sistema, como
esperado. Apesar do maior despacho de metas hidrelétricas
nos demais casos, 𝑖7.89: > 1 persistiu até o caso GE-63%
com meta FC=20%. Na Figura 5, o comportamento do
sistema nessa faixa é ilustrado pela análise do caso GE-30%
(FC=40%).

Figura 5: Operação do sistema no cenário r = 0,86 para o
caso GE-30% (FC=40%) nas situações sem e com UHR.

Figura 4: índices horários aplicados para modulação da
Carga e cenários de GE.

Observa-se que, na situação sem UHR, a geração
hidrelétrica total (Pgh) realiza o acompanhamento da carga
residual total (Pdres) e é complementada pelo despacho
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termelétrico total (Pgt). A operação da UHR (Pguhr) provoca
o aumento da carga residual entre os períodos 4 e 11,
decorrente do modo bomba para enchimento do
reservatório superior. A energia armazenada, descontado o
rendimento do processo, retorna ao sistema nos períodos
seguintes via modo turbina. A geração hidrelétrica é
despachada utilizando uma maior parcela da meta
hidrelétrica disponível (𝑖3456 > 1) e com modulação
atenuada em relação à situação sem UHR.
Porém, o acréscimo de carga residual é parcialmente
suprido pelo excedente hidrelétrico, aumentando o
despacho termelétrico em relação ao caso sem UHR. A
partir dos casos GE-63% com FC ≥ 40%, em destaque na
Tabela 3, verificam-se pequenos acréscimos da geração
hidrelétrica e reduções das perdas elétricas do sistema em
função da operação da UHR. No entanto, a geração
termelétrica é totalmente deslocada pela GE disponível e,
portanto, o custo operacional do sistema permanece
indiferente ao despacho da UHR.
Os resultados para o cenário r ≅ 0 são apresentados na
Tabela 4.
Tabela 4: Resultados de 𝑖! para o cenário r ≅ 0.
Caso

FC

𝒊𝐆𝐄

𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚

𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬

𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨

GE-30%

20%

3,333

1,000

0,646

0,365

40%

1,000

1,004

0,999

1,026

60%

1,000

1,035

0,995

1,024

80%

1,000

1,005

0,992

1,022

GE-63%

20%

5,216

1,000

0,661

0,000

40%

1,111

0,866

1,105

0,000

60%

1,111

0,872

1,119

1,000

80%

1,111

0,866

1,125

1,000

Para o caso GE-30%, a UHR aumentou a flexibilidade
operativa do sistema para a condição hidrológica crítica –
FC=20% – absorvendo 100% da GE disponível (𝑖12 > 1).
Consequentemente, houve um melhor desempenho global
do sistema. Na Figura 6, a operação do sistema para este
caso é ilustrada.

Figura 6: Operação do sistema no cenário r ≅ 0 para o caso
GE-30% (FC=20%) nas situações sem e com UHR.

Observa-se que, no caso sem UHR, o perfil da geração
hidrelétrica total (Pgh) atinge o patamar mínimo entre os
períodos 5 e 10. A satisfação dessa restrição (entre as
demais do FPOM) exige corte da GE para elevar a carga
residual (Pdres). No caso com UHR, a operação no modo
bomba nesses períodos (Pguhr) eleva a demanda, criando
condições para aumentar a absorção da GE disponível e
atender à geração hidrelétrica mínima (neste caso o perfil
de Pgh tangencia o patamar mínimo). Consequentemente,
ocorre o deslocamento da geração termelétrica (Pgt) em
relação ao caso sem UHR.
Condições análogas se repetem nos casos GE-63%,
destacados na Tabela 4. O efeito da maior penetração de GE
pela UHR amplifica a sinergia com os recursos hídricos
reduzindo a necessidade de geração hidrelétrica para FC ≥
40% (𝑖3456 < 1). Para metas hidrelétricas com FC ≥ 60%, o
custo operacional é nulo mesmo para a situação sem UHR,
ou seja, 𝑖;<=5> = 1. Em contrapartida, as perdas elétricas no
sistema aumentam com a maior absorção da GE disponível.
O limite de GE para não requerer medidas de
armazenamento adicional resultou igual a 12% em relação à
carga média (ou 19% da GE disponível) para FC=20% e 56%
em relação à carga média (ou 90% da GE disponível) para FC
≥ 40%.
Os resultados para o cenário com r = −0,78 são
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5: Resultados de 𝑖! para o cenário com r = −0,78.
Caso
FC
𝒊𝐆𝐄
𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚
𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬
GE-30%

GE-63%

𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨

20%

2,000

1,000

0,676

0,796

40%

1,000

1,033

0,991

1,024

60%

1,000

1,003

0,985

1,032

80%

1,000

1,003

0,983

1,025

20%

2,086

1,000

0,641

0,876

40%

1,063

0,938

0,850

1,000

60%

1,214

0,854

1,204

0,000

80%

1,214

0,852

1,236

0,000

Verifica-se um comportamento análogo ao cenário com r ≅
0 (perfil GE flat). Nos casos destacados na Tabela 5, não
obstante 𝑖12 > 1, cortes da GE disponível também são
efetuados com a UHR para a configuração do sistema. Isso
implica menores deslocamentos da geração termelétrica e
os valores de 𝑖;<=5> resultam maiores em relação ao cenário
r ≅ 0 para FC ≤ 40%. Nos casos GE-63% com FC ≥ 60%, o
corte mais profundo da GE disponível sem a UHR exige um
despacho termelétrico marginal, que é eliminado pela ação
da UHR (𝑖;<=5> =0).
O limite de GE para não requerer medidas de
armazenamento adicional resultou igual a 3% em relação à
carga média (ou 5% da GE disponível) para FC=20% e a 44%
em relação à carga média (ou 70% da GE disponível) para
FC ≥ 40%. A absorção da GE disponível nos casos com a UHR
adotada resultou igual a 10% para FC=20% e 85% para FC ≥
40%. Levando-se em conta hidrologias críticas, a absorção
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de 100% da GE disponível é possível mediante aumento da
capacidade da UHR para 9,5 pu e 55,4 puh.
A necessidade de complementação de potência também é
explorada nesta análise. Em sistemas hidrelétricos,
hidrologias severas reduzem a disponibilidade hidráulica
para atendimento a picos de demanda. Porém, enquanto a
GE contribui para o equilíbrio do balanço de energia do
sistema, é um risco contar com esse recurso em termos de
capacidade. Soluções para complementação de potência
nesses casos são o emprego de termelétricas ou UHRs
acionadas nos períodos de ponta. Considerando-se uma
necessidade de 250 MW de potência e cinco horas de ponta,
ambas as alternativas resultariam em um despacho de 1250
MWh. No entanto, na Tabela 6 verifica-se que o despacho
termelétrico incremental necessário para a UHR
disponibilizar 250 MW de potência no modo turbina – casos
com hidrologia abaixo da média – resultou inferior ao
despacho da termelétrica utilizada para os mesmos fins,
podendo apresentar vantagens em termos de custos
operacionais e socioambientais.
Tabela 6: Despacho termelétrico incremental devido a UHR nos
casos GE-30% (FC=40%).
Cenário
MW
MWh
r = 0,86
r≅0
r = −0,78

5

2,3
2,2
2,1

54,2
52,4
49,8

Conclusões

De forma geral, apesar de os estudos realizados no âmbito
do sistema brasileiro identificarem aspectos promissores
para a implantação de UHRs, não há total consenso sobre a
necessidade dessa tecnologia no Brasil. Com o objetivo de
proporcionar mais subsídios em relação ao tema, este
estudo abordou o emprego de UHRs tomando por base um
sistema teste caracterizado pela região Sul do Brasil,
complementado por blocos de GE não controláveis. A
operação do sistema é formulada sob a ótica de prédespacho levando em conta a influência da malha de
transmissão na alocação dos recursos disponíveis. O
desempenho da UHR em termos sistêmicos foi analisado em
função da variação dos parâmetros: absorção de GE, meta
hidrelétrica despachada, perdas elétricas e custo
operacional total.
No tocante à capacidade de absorção de GE, é notável a
influência nos resultados exercida pela correlação entre os
perfis de GE e carga. Neste estudo, esse fator foi
representado pelo coeficiente de correlação de Pearson r.
Para perfis de GE e da carga bem correlacionados (r = 0,86),
ocorre total absorção da GE disponível (equivalente a 63%
da carga) sem a necessidade de armazenamento adicional
no sistema, resultados aderentes aos sugeridos por diversos
autores [20] [21] [22] [23] [24] [34]. Porém, para perfis flat
de GE (r ≅ 0), a absorção da GE disponível somente é
possível pela adição de armazenamento com capacidade
igual a 1,2% da carga média. Para perfis não correlacionados
(r = −0,78), a necessidade de armazenamento se eleva para
4,8% da carga média.

Naturalmente, nos cenários em que a UHR evita a rejeição
da GE disponível, as metas hidrelétricas são resguardadas,
reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos para geração
de energia – resultado aderente com aquele relatado por
Soares et al. [33]. Os resultados também evidenciam a
influência das restrições elétricas da rede no desempenho
da UHR, como pode ser observado nos cenários em que
excedentes sistêmicos exclusivamente de origem
hidrelétrica são parcialmente absorvidos pela UHR,
provocando despacho termelétrico adicional para
suprimento do modo bomba e a elevação do custo
operacional do sistema de 1,5% a 3,3%, conforme o caso.
Mesmo em tais condições, a UHR oferece sinergias sob a
ótica de necessidade de potência complementar, reduzindo
a geração de fontes de combustíveis fósseis
comparativamente ao despacho de usinas termelétricas
específicas para essa finalidade. Destacam-se em especial os
resultados obtidos para os cenários hidrológicos críticos
(FC=20%) e sem excedentes de qualquer fonte, nos quais a
UHR minimiza a rejeição da GE e, por conseguinte, o custo
operacional do sistema.
Em relação ao comportamento das perdas elétricas,
verificam-se reduções marginais para os cenários em que a
operação da UHR não altera a absorção de GE. Esse quadro
se altera conforme a operação da UHR potencializa a GE
disponível no sistema. Nos casos com hidrologia crítica, as
perdas são reduzidas em torno de 30%, mas sofrem
acréscimos variando de 10% a 25%, conforme a meta
hidrelétrica também é deslocada pela GE. O pior
desempenho nessas condições pode ser compensado pelos
benefícios obtidos em relação aos demais parâmetros
analisados.
No cômputo geral, os resultados atestam que a operação da
UHR é capaz de fornecer uma gama de sinergias ao sistema
predominantemente
hidrelétrico
para
diferentes
conjunturas de oferta de geração. Ampliação da absorção
de GE, serviços ancilares, deslocamento de fontes de
combustíveis fósseis, flexibilização da gestão de recursos
hídricos e reserva de capacidade são exemplos de
possibilidades capturadas pelo estudo. Logo, em sendo
viável a adequação dos potenciais de UHRs inventariados às
realidades socioambientais do Brasil, não se deve descartar
o emprego da tecnologia como um recurso estratégico para
amparar políticas de expansão setorial ancoradas em FRV.
Nesse contexto, este estudo oferece uma estratégia de
análise por meio da integração entre os horizontes de
planejamento de médio e curto prazos, cuja aplicação
específica para o Sistema Interligado Nacional requer uma
abordagem mais detalhada, a ser desenvolvida em futuros
estudos.
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