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A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis no mundo vem
aumentando nos últimos anos. A tecnologia de concentração solar para geração
elétrica – ou geração termossolar (CSP) – poderá desempenhar um papel importante
na transição para uma produção mundial de eletricidade menos intensiva em carbono.
No Brasil, a tecnologia CSP ainda não é aproveitada. Assim, avaliar o potencial para
esta tecnologia, identificando geograficamente os melhores sítios para a instalação de
plantas CSP se torna um exercício importante para o planejamento energético
nacional. Nesse contexto, essa dissertação avalia o potencial para a tecnologia CSP
no Brasil combinando uma análise com base em sistemas de informação geográfica
(SIG) com simulação de plantas CSP virtuais. Diversos critérios de aptidão de áreas à
instalação de plantas CSP são adotados, como radiação solar adequada, áreas de
proteção ambiental, entre outros. A simulação de plantas CSP virtuais fornece
resultados, como o requerimento mínimo de área, que realimentam a análise com
base em SIG, refinando os resultados. O potencial técnico identificado em termos de
capacidade

instalada

para

as

tecnologias

cilindro-parabólico

sem

e

com

armazenamento térmico, e para torre solar com armazenamento térmico foi de 346
GW, 166 GW e 85 GW, respectivamente. O potencial identificado em termos de
energia produzida anualmente foi de 602 TWh, 538 TWh e 303 TWh, respectivamente.
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The global electricity production from renewables has been increasing in the
last years. Concentrated Solar Power (CSP) should play an important role in the
transition to a low-carbon electricity production system. However, CSP is not yet
deployed in Brazil. Therefore, the assessment of the country´s CSP potential by
identifying geographically the best suitable areas for the development of CSP plants is
an important task for the national energy planning. Hence, this dissertation evaluates
the CSP technical potential in Brazil by applying both a geographic information system
(GIS) and a simulation of virtual CSP plants. Several criteria to identify the suitability of
areas to CSP plants installation are considered, such as adequate solar irradiation,
environmental protected areas, among others. The CSP virtual plants simulation
results feed the GIS-based assessment back with criteria such as the minimum land
requirement, improving its findings. The identified technical potential in terms of
installed capacity for the parabolic trough technology with and without thermal energy
storage, and for the solar tower technology with thermal energy storage is 346 GW,
166 GW and 85 GW, respectively. The identified potential in terms of electricity
production annually is 602 TWh, 538 TWh and 303 TWh, respectively.
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INTRODUÇÃO

O setor de energia desempenhará um papel central na transição para uma economia
menos intensiva em carbono nos próximos anos. O subsetor de geração de energia
elétrica possui potencial significativo para contribuir para essa transição, tendo em
vista que atualmente no mundo aproximadamente 80% da geração de energia elétrica
é oriunda da queima de combustíveis fósseis e da fissão nuclear (Figura 1). As fontes
renováveis

de

geração

de

energia

elétrica

no

mundo

contribuem

com

aproximadamente um quinto da produção mundial de energia elétrica, sendo que a
hidroeletricidade detém participação significativa (REN21, 2012). Outras fontes
renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa vêm sendo empregadas para a
geração de energia elétrica.

Figura 1 - Participação das energias renováveis na produção mundial de eletricidade
Fonte: Adaptado de REN21 (2012)

Segundo cenários da Agência Internacional de Energia (IEA), a participação de fontes
renováveis, à exceção da hidroeletricidade, na geração mundial de energia elétrica em
2035 pode se situar numa faixa entre 10,1%, em um cenário de continuidade de
políticas atuais, a 28,1% (Figura 2) em um cenário mais otimista, que considera a
aderência de todos os países da OCDE, além de China, Brasil, Rússia e África do Sul
a elevadas taxações para emissões de CO2 no setor (IEA, 2011b).
Mesmo no cenário mais conservador proposto pela IEA é possível notar que, num
horizonte de aproximadamente 20 anos, a contribuição percentual de outras fontes
1

renováveis de geração de eletricidade dobrará. O fato de alguns países já terem
implementado políticas de incentivo às fontes renováveis, aliado à redução esperada
dos custos de geração de eletricidade devido à curva de aprendizado 1 de tecnologias
emergentes, contribuirá para o acréscimo da capacidade instalada para a geração de
energia elétrica de fontes como a solar, a eólica e a biomassa na matriz elétrica global
(McDonald & Schrattenholzer, 2011).

Figura 2 - Produção mundial de eletricidade segundo os cenários da Agência
Internacional de Energia
Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2011b)

A matriz de geração de energia elétrica brasileira, por outro lado, possui
características distintas daquelas observadas para a matriz mundial, porquanto a
hidroeletricidade possui maior participação na geração de eletricidade, o que torna sua
produção menos intensiva em carbono. Em 2011, a oferta nacional interna de energia
elétrica contou com a participação de 81,9%2 (Figura 3) de eletricidade gerada por
aproveitamentos hidrelétricos (EPE, 2012b).

1

A curva de aprendizado indica a taxa à qual o preço da energia elétrica gerada por novas tecnologias decresce em
função do aprendizado devido à utilização destas tecnologias, isto é, da produção elétrica acumulada ou da economia
de escala na produção de seus componentes, e devido ao aprendizado obtido através de pesquisas (Miketa &
Schrattenholzer, 2004).
2
Este percentual considera a importação de eletricidade da parcela da usina hidrelétrica de Itaipu que não pertence ao
Brasil.

2

Além disso, a produção de eletricidade pelo aproveitamento do bagaço de cana no
setor sucroalcooleiro contribui ainda mais para uma matriz elétrica com caráter
fortemente renovável (Figura 3).

Figura 3 - Oferta interna de energia elétrica no Brasil por fonte para o ano de 2011
Fonte: EPE (2012b)

É importante ressaltar, porém, que a geração de energia elétrica a partir da
hidroeletricidade e da biomassa depende de condições climáticas, que por sua vez
podem ser influenciadas por mudanças climáticas globais (Lucena et al., 2009). A
geração de energia elétrica a partir da hidroeletricidade no Brasil é vulnerável às
mudanças climáticas globais, podendo no longo prazo, de acordo com cenários de
emissões de gases de efeito estufa, sofrer redução em seu fator de capacidade
(Lucena, 2010). Lucena (2010) aponta o gás natural como principal fonte de geração
de energia elétrica a ser expandida para suprir a quantidade de energia elétrica que as
usinas hidrelétricas brasileiras, principalmente aquelas situadas nas regiões norte e
nordeste, deixariam de gerar nos cenários de emissões analisados pelo autor. De fato,
Schaeffer et al. (2008) identificam que a geração de eletricidade a partir de
termelétricas a gás natural possui menor vulnerabilidade às mudanças climáticas
globais. No curto prazo, a maior participação de combustíveis fósseis na geração de
energia elétrica no Brasil pode estar relacionada a condições climáticas específicas
ocorridas em determinado ano, sendo possível notar a variabilidade da participação
destas fontes analisando-se a evolução anual dos fatores médios de emissão de CO2
do Sistema Interligado Nacional (SIN) (Figura 4).
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Figura 4 - Fatores médios anuais de emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional
Fonte: MCT (2013)

Dessa maneira, o sistema de geração de energia elétrica brasileiro pode ser
caracterizado como um sistema hidrotérmico com maior capacidade instalada de
usinas hidrelétricas, que geralmente operam para atender à base de carga diária, e
usinas termelétricas, operando, principalmente, para atender à carga de ponta diária
ou ainda para contribuir parcialmente para a geração de energia elétrica com vistas ao
atendimento da carga de base diária em períodos onde menores vazões afluentes aos
reservatórios de usinas hidrelétricas são esperadas (Lucena, 2010).
Contudo, o sistema de geração de energia elétrica brasileiro tende, no longo prazo, a
ter menor participação de usinas hidrelétricas, devido ao fato de grande parte do
potencial remanescente para aproveitamentos hidrelétricos estar situado no bioma
amazônico, o que torna o processo de licenciamento ambiental mais oneroso em
tempo. Além disso, as regiões Sul e Sudeste do Brasil, que são os maiores centros
consumidores de energia elétrica, consumindo cerca de 70% (EPE, 2012a) de toda a
energia elétrica produzida no país, estão distantes da região com potencial
significativo remanescente. Por isso, a expansão da capacidade instalada de usinas
hidrelétricas na região norte do país demanda a expansão da infraestrutura de linhas
de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).
Os principais aproveitamentos hidrelétricos – Belo Monte (rio Xingu), Santo Antônio e
Jirau (rio Madeira) – a serem instalados na região possuirão capacidade instalada total
de 17.683 MW, representando cerca de 10% da capacidade instalada do SIN ao final
do horizonte decenal do planejamento de médio prazo da expansão da geração de
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energia elétrica no Brasil (EPE, 2011). Estes empreendimentos hidrelétricos operarão
a fio d’água, dependendo fortemente dos regimes hídricos para alcançarem níveis de
geração de energia próximos da capacidade nominal de suas turbinas.
Com isso, se faz necessário expandir a capacidade de geração de energia elétrica no
Brasil visando, principalmente, o atendimento à ponta de carga diária. As usinas
termelétricas a combustíveis fósseis, principalmente aquelas que fazem uso do gás
natural como combustível, desempenham este papel no sistema elétrico brasileiro,
uma vez que possuem alta flexibilidade operacional. Nesse sentido, o sistema de
geração de energia elétrica brasileiro tende, no longo prazo, a se tornar mais carbono
intensivo (Figura 4) com a crescente participação de usinas termelétricas a
combustíveis fósseis na produção de eletricidade, uma vez que a crescente produção
nacional de petróleo, sobretudo com a produção dos campos da região do pré-sal,
ocasionará a expansão da oferta de gás natural no país (Petrobras, 2013).
Diante dessa conjuntura, para manter a geração de eletricidade no Brasil com um
patamar pelo menos constante no que diz respeito à participação de fontes renováveis
de energia, se faz necessário avaliar o potencial e estudar a aplicabilidade e
adaptação à realidade brasileira de outras fontes renováveis utilizadas para a geração
de energia elétrica, à exceção da hidroeletricidade.
A capacidade instalada de parques eólicos no Brasil, por exemplo, vem crescendo ao
longo dos últimos anos, impulsionada por preços de energia competitivos, até mesmo
em níveis internacionais, observados nos últimos leilões de energia (EPE, 2013). Já a
capacidade instalada de empreendimentos que fazem uso da energia solar para a
geração de energia elétrica encontra-se em estado incipiente no Brasil, com 13 usinas
fotovoltaicas em operação, totalizando 11,6 MW de capacidade instalada, enquanto o
parque eólico brasileiro conta com cerca de 2 GW de capacidade instalada (ANEEL,
2013).
Outra forma de aproveitamento da energia solar para a geração de energia elétrica se
dá através de usinas de concentração solar (Concentrated Solar Power – CSP), ou
usinas solares heliotérmicas (ou termossolares). Estas usinas fazem uso de
superfícies refletoras para concentrar a radiação solar em um receptor que possui um
fluido de trabalho. Este fluido de trabalho em geral é um óleo sintético, que troca o
calor recebido com a água, gerando vapor. A geração de vapor oriunda desta troca de
calor aciona mecanicamente turbinas convencionais para geração de energia elétrica.
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As primeiras plantas CSP a entrarem em operação no mundo foram instaladas na
região sudoeste dos Estados Unidos na década de 1980 (Odeh et al., 1998). Anos
mais tarde países, a exemplo da Espanha, elaboraram políticas de incentivo à
tecnologia CSP possibilitando a expansão de sua capacidade instalada. No ano de
20123, a capacidade instalada de CSP no mundo correspondeu a 3,0 GW, onde
Espanha e Estados Unidos contribuíram com 2,0 GW e 0,8 GW, respectivamente
(NREL, 2013). Espera-se, para os próximos 5 anos, uma expansão da capacidade
instalada de CSP no mundo de 5,2 GW, considerando plantas que atualmente se
encontram em estágios de construção, sob contrato ou de desenvolvimento. Essa
expansão no curto prazo será liderada pelos Estados Unidos e Espanha, com Índia,
Chile, França e África do Sul alcançando, em 2017, capacidade instalada em seus
territórios superior a 0,2 GW (Figura 5).
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Figura 5 - Distribuição da capacidade instalada e planejada de CSP no mundo
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Fonte: NREL (2013)

Além dos países citados, outras nações estão aproveitando a energia solar
heliotérmica, como se observa na Figura 5. No Brasil, de acordo com o Plano Nacional
3

Segundo NREL (2013), em 2012 existiam 295 MW previstos para entrar em operação no mesmo ano, porém 50 MW
ainda se situavam na fase construção e 245 MW em fase de desenvolvimento. Além disso, de acordo com NREL
(2013), 200 MW previstos para entrar em operação em 2013 já se encontravam em operação no ano de 2012.
4
De acordo com os dados de NREL (2013), a China possui uma planta de CSP de 50 MW em estágio de construção,
porém não foi informado o ano previsto para a entrada em operação desta planta, que não está representada na Figura
5.
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de Energia (PNE) 2030, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a
penetração da tecnologia solar heliotérmica no horizonte de planejamento de longo
prazo do setor energético se limitará a projetos piloto (EPE, 2007). Entretanto, a
redução do custo nivelado de geração de energia elétrica gerada por plantas CSP,
obtida com reduções em seu custo de capital, aumento da eficiência das plantas e
ganhos com economia de escala, pode atingir, em um horizonte temporal similar ao
horizonte de planejamento energético brasileiro de longo prazo, de 40 a 50% do custo
nivelado da energia das primeiras plantas CSP de grande escala instaladas no mundo
(IRENA, 2012). Diante dessa projeção, torna-se importante avaliar o potencial técnico
brasileiro para o aproveitamento da energia solar por usinas CSP.
Dados de radiação solar direta normal evidenciam regiões mais adequadas para a
instalação de plantas CSP no Brasil (Figura 6). Entretanto, uma análise considerando
sistemas de informação geográfica (SIG) pode contribuir para estimar com maior
precisão o potencial desta tecnologia no país, conforme atributos adicionais como
disponibilidade de área e água e declividade de terreno. De acordo com IEA (2010), o
Brasil faz parte dos países que possuem

possíveis áreas aptas para o

desenvolvimento da tecnologia CSP, porém esta agência indica que uma das maiores
limitações para a expansão de plantas CSP no mundo não é a disponibilidade de
áreas apropriadas para a produção de energia elétrica, mas sim a distância entre
essas áreas e os grandes centros de consumo. Nesse sentido, estudos avaliam a
transmissão de energia gerada por plantas CSP a longas distâncias com a utilização
de corrente contínua de alta tensão (HVDC), visando à minimização de custos e
perdas na transmissão, como no caso do estudo abrangendo a transmissão de
eletricidade gerada por plantas CSP do norte da África à Europa (Viebahn et al.,
2011). No caso brasileiro, esta característica possivelmente pode se configurar como
um limitante ao potencial da tecnologia CSP. Entretanto, o avanço nas tecnologias de
transmissão de eletricidade por corrente contínua a alta tensão pode contribuir para o
aumento do potencial brasileiro para CSP no longo prazo.
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Figura 6 - Radiação direta normal anual e segundo as estações do ano no Brasil
Fonte: Elaboração própria, a partir de SWERA (2011)

Dado que para avaliar o potencial técnico para CSP se torna necessário identificar as
áreas no território nacional onde o recurso energético em questão, no caso a radiação
solar direta normal, é mais abundante e sobrepor esta informação, de forma
georreferenciada, com outras informações relevantes como, por exemplo, uso do solo,
declividade do terreno e proximidade às subestações do Sistema Interligado Nacional
(SIN), entre outros, a aplicação de técnicas de geoprocessamento se torna bastante
adequada para este fim. Diversos estudos aplicados para avaliar o potencial de CSP
em outros países baseiam-se em sistemas de informação geográfica (SIG) para
identificar áreas com alta aptidão para instalação de plantas CSP e excluir áreas
inapropriadas (Clifton & Boruff 2010; Fluri, 2009; Gastli et al., 2010; Bravo et al., 2007;
Anders et al., 2005). Tiba et al. (2010) propõem uma ferramenta baseada em sistemas
de informação geográfica (SIG) para suporte à tomada de decisão no planejamento e
gestão de fontes renováveis de energia. Os estudos citados acima apontam critérios
relevantes a serem considerados em análises com base em SIG para a avaliação do
potencial para CSP.
Outro aspecto relevante a ser considerado na avaliação do potencial de CSP é a
simulação da geração de energia elétrica a partir da modelagem de plantas CSP para
áreas de interesse, utilizando dados climatológicos da região que se pretende analisar.
Nesse sentido, Lodi (2011) e Soria (2011) realizam simulações para plantas CSP no
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Brasil utilizando o modelo System Advisor Model (SAM), desenvolvido pelo National
Renewable Laboratory (NREL).
Lodi (2011) propõe uma planta CSP de tecnologia cilindro parabólico e simula sua
geração de energia elétrica para a localidade de Bom Jesus da Lapa, enquanto Soria
(2011) avalia, para a localidade de Campo Grande, a influência do armazenamento de
calor e da hibridização a partir de biomassa para plantas CSP com a tecnologia
cilindro parabólico. Além disso, Soria (2011) estima o potencial brasileiro para CSP
com auxílio do software GeoSpatial Toolkit considerando como limitante ao potencial
brasileiro a radiação solar direta normal e propondo a consideração de outros fatores
como declividade do terreno, uso do solo, entre outros para trabalhos futuros que
visem avaliar o potencial brasileiro para CSP.
Nesse contexto, essa dissertação pretende avaliar o potencial para a tecnologia de
concentração solar (CSP) no Brasil, conectada ao Sistema Interligado Nacional,
combinando a análise com base em sistemas de informação geográfica (SIG) com
simulação de plantas CSP. Em linhas gerais, técnicas de geoprocessamento foram
aplicadas para a determinação das áreas aptas à instalação de plantas CSP. Em
sequencia foram identificadas as localidades situadas mais próximas às áreas aptas,
para as quais foram modeladas e simuladas plantas CSP com as tecnologias cilindro
parabólico com e sem armazenamento térmico, e com a tecnologia torre solar com
armazenamento térmico. O resultado das simulações, como o requerimento mínimo de
área, foi incorporado na análise com base em SIG para refinamento dos resultados e
obtenção do potencial para CSP no Brasil. Com o objetivo de refinar ainda mais os
resultados acerca do potencial para a tecnologia CSP no Brasil, optou-se por realizar
uma rodada de simulações alterando-se os dados originais e medidos de radiação
direta normal, que se configuram em importantes parâmetros de entrada na simulação
de plantas termossolares virtuais, para que estes coincidissem com os valores
encontrados na etapa de geoprocessamento.
Dessa maneira, a análise do potencial de CSP para o Brasil nesta dissertação foi
conduzida combinando-se técnicas de geoprocessamento com resultados de
simulações para a geração de energia elétrica de plantas CSP virtualmente
localizadas

nas

áreas

de

aptidão

previamente

identificadas

na

etapa

de

geoprocessamento. A etapa de geoprocessamento foi realizada com auxílio do
software ArcGIS, desenvolvido pela Environmental Systems Research Institute (ESRI),
e consistiu na avaliação de aptidão de áreas à instalação de plantas CSP segundo
diversos critérios relevantes apontados pela literatura científica e que serão discutidos
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nos capítulos seguintes com mais detalhes, como declividade do terreno, áreas de
proteção ambiental, proximidade a subestações do SIN, entre outros. A etapa de
modelagem e simulação da geração de energia elétrica de plantas CSP foi realizada
com auxílio do software System Advisor Model (SAM), desenvolvido pelo National
Renewable Energy Laboratory (NREL). Como contribuição aos estudos conduzidos
por Lodi (2011) e Soria (2011), esta dissertação realizou a simulação da geração de
energia elétrica para um número maior de localidades disponíveis no software SAM
para o Brasil. Este número maior de localidades simuladas no SAM está vinculado ao
resultado parcial da etapa de geoprocessamento, que indicou essas localidades como
sendo aptas à instalação de plantas CSP. Além disso, outra contribuição pode ser
observada no fato de que adicionalmente à tecnologia CSP cilindro parabólico com e
sem armazenamento térmico, uma planta padrão CSP que faz uso da tecnologia torre
solar com armazenamento térmico foi modelada e simulada para as localidades
consideradas. Os três arranjos de tecnologia CSP descritos acima – cilindro parabólico
sem armazenamento térmico, cilindro parabólico com armazenamento térmico de 6
horas e torre solar com armazenamento térmico de 7,5 horas – foram simulados,
obtendo-se a geração de energia elétrica para as localidades indicadas na etapa de
geoprocessamento.
Além de a simulação da geração de energia elétrica para diversas localidades nesta
dissertação ter sido realizada em função dos resultados parciais da etapa de
geoprocessamento, que indicou áreas aptas à instalação de plantas CSP, os
resultados obtidos para essa diversidade de localidades dispersas geograficamente
podem contribuir para análises com vistas a identificar a redução da variação
temporal, inerente a fontes renováveis, na geração de eletricidade a partir de plantas
CSP no Brasil, da mesma forma como analisado por Borba et al. (2012) para turbinas
eólicas dispersas geograficamente.
Os resultados desta dissertação indicam o potencial para CSP no Brasil, levando-se
em consideração dados georreferenciados e o desempenho de plantas CSP
simuladas com dados climatológicos das localidades brasileiras incluídas no SAM. Os
resultados possuem relevância para o planejamento energético nacional, uma vez
que, além de apontar o potencial para a tecnologia CSP, indicam as melhores regiões
para o desenvolvimento das primeiras plantas de grande escala conectadas ao grid.
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo 2 apresenta o histórico
e perspectivas da geração de energia elétrica através de plantas CSP no mundo. Além
disso, o capítulo 2 descreve o estado da arte da tecnologia CSP para a geração de
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energia elétrica, apresentando o princípio de funcionamento de usinas de
concentração solar, assim como parâmetros técnicos relevantes. Os quatro tipos
diferentes de tecnologias aplicadas em usinas de concentração solar são
apresentados e comparados, segundo determinados parâmetros, no capítulo 2.
O capítulo 3 discute os aspectos relevantes a serem considerados em análises do
potencial para CSP com base em SIG, assim como os parâmetros relevantes a serem
incluídos na modelagem e simulação de plantas CSP. Artigos científicos, dissertações
e estudos são avaliados a fim de identificar estes aspectos, contribuindo assim para a
formulação dos aspectos considerados na análise proposta por esta dissertação.
O capítulo 4 evidencia a metodologia aplicada nesta dissertação para conduzir a
análise do potencial brasileiro para CSP com base em SIG combinado com simulação
de plantas virtuais CSP para as tecnologias avaliadas. Dessa forma, o capítulo 4
apresenta a base de dados georreferenciada utilizada nesta dissertação, o
encadeamento das etapas de geoprocessamento utilizadas, assim como a ligação
entre a análise com base em SIG e os resultados da modelagem de plantas CSP.
Parâmetros considerados para a modelagem e simulação de plantas CSP também são
apresentados no capítulo 4.
O capítulo 5 contém os resultados, apresentando inicialmente os resultados parciais
obtidos ao final de algumas etapas realizadas nesta dissertação, como a localização
das áreas aptas à instalação de plantas CSP e os resultados das simulações
realizadas para as plantas modeladas com auxílio do software SAM. Os resultados
finais consistem no potencial técnico para CSP no Brasil, apresentados por unidades
da federação, subsistemas do SIN e regiões hidrográficas, possibilitando a análise
relacionada à situação de disponibilidade hídrica das áreas identificadas como aptas
para a instalação de plantas CSP no Brasil. Além disso, os resultados são
apresentados para a simulação de plantas CSP virtuais com os dados originais de
radiação direta normal, assim como para as simulações que envolveram a adequação
deste dado climatológico para os valores encontrados na etapa de geoprocessamento.
As conclusões da análise realizada nesta dissertação são apresentadas no capítulo 6
juntamente com recomendações para trabalhos futuros.
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2

APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA CSP PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - ESTADO DA ARTE

O aproveitamento da energia solar através de usinas de concentração solar (CSP) se
dá pela concentração da radiação solar por superfícies refletoras, ou coletores solares,
para a geração de energia térmica de alta temperatura. A energia solar é concentrada
em receptores operando com um fluido de trabalho. Este fluido de trabalho,
geralmente um óleo sintético, troca calor com a água, gerando vapor. Existe a
possibilidade de operação de plantas CSP onde os receptores possuem água como
fluido de trabalho (Montes et al., 2011). Entretanto, o escoamento multifásico vaporágua e as elevada pressão demandam adequações no sistema de receptores para
viabilizar o uso da água como fluido de trabalho (IEA, 2010). A geração de vapor a
partir do calor obtido no campo solar aciona mecanicamente uma turbina e um gerador
para a produção de energia elétrica.
As tecnologias CSP utilizadas atualmente possuem diferenças quanto ao tipo de
coletor (parabólico ou plano), foco da concentração solar (pontual ou linear), fluido de
trabalho, integração à infraestrutura de transmissão (conectada ao grid ou geração
distribuída), entre outros. Este capítulo visa apresentar o estado da arte das
tecnologias CSP empregadas atualmente e elucidar as principais características de
cada tecnologia, assim como discutir os aspetos técnicos relacionados à possibilidade
de armazenamento térmico em plantas CSP e à complementação de vapor em plantas
CSP a partir do uso de combustíveis, além de apresentar os custos associados à
produção de eletricidade a partir de plantas CSP. A seguir, o histórico do
aproveitamento da energia solar heliotérmica para a geração de eletricidade e as
perspectivas de participação dessa tecnologia na matriz de geração de energia elétrica
mundial são apresentados.
2.1

Histórico e Perspectivas

O princípio de concentrar a radiação solar para utilizá-la para fins como, por exemplo,
atear fogo à palha ou a pequenos e finos pedaços de madeira já é realizado há mais
de 2 mil anos, sendo Arquimedes, em 212. A.C., um dos pioneiros ao utilizar uma
superfície de bronze polida para este fim (Wolff et al., 2008). A combustão da palha ou
dos pequenos e finos pedaços de madeira tinha início devido ao elevado aquecimento
de suas superfícies, ocasionado pela concentração da radiação solar.
O primeiro registro de utilização da concentração solar para geração de eletricidade
ocorreu em 1912, no Egito. Na ocasião, a planta era composta por cinco espelhos com
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geometria parabólica de 60 metros de comprimento e 4 metros de largura e possuía
um tanque para armazenamento de água quente para operação durante o período
noturno. Essa instalação acionava uma turbina a vapor de baixa pressão que por sua
vez acionava uma bomba de 40 kW. A bomba possibilitava o transporte de 24.000
litros de água do rio Nilo para as áreas de irrigação (IEA, 2008).
A tecnologia CSP empregada atualmente para a geração de energia elétrica faz uso
do mesmo princípio, porém aquecendo um fluido de trabalho, geralmente óleos
sintéticos capazes de atingir temperaturas elevadas na ordem de 250ºC a 750ºC
(IRENA, 2013), ou aquecendo água para a geração direta de vapor. O vapor gerado
diretamente ou através de troca de calor entre o óleo sintético e a água é direcionado
para turbinas convencionais, que, acionadas mecanicamente e acopladas a um
gerador, produzem eletricidade.
As primeiras plantas CSP de larga escala foram construídas na década de 1980 pela
empresa Luz International no deserto de Mojave, na Califórnia. Na ocasião, nove
plantas CSP, denominadas Solar Electric Generations Systems (SEGS), foram
construídas (Wolff et al., 2008). Todas as SEGS construídas utilizam a tecnologia
cilindro parabólico e continuam em operação até os dias de hoje. A SEGS I possui
capacidade instalada de 13,8 MW, enquanto que as SEGS II, III, IV, V, VI e VII
possuem capacidade instalada de 30 MW cada. As SEGS VIII e IX são as maiores
plantas, possuindo capacidade instalada de 80 MW cada (NREL, 2013).
Em 1991, a empresa Luz International, que havia investido e construído as primeiras
plantas CSP de grande escala no mundo, foi à falência, suscitando à época dúvidas a
respeito das perspectivas econômicas de plantas CSP. Tal fato foi aventado como
uma das causas de um longo período sem novos investimentos e construção de
plantas CSP (Wolff et al., 2008). Aliado a esse fato, observou-se no início da década
de 1990, nos Estados Unidos, a queda dos preços dos combustíveis fósseis, além da
retirada de incentivos e mudanças nos contratos de compra de energia elétrica (IEA,
2008).
O período onde não houve novos investimentos em plantas CSP se estendeu do início
da década de 1990 ao ano de 2007 (Figura 5 e Figura 7), durando cerca de 15 anos,
quando entraram em operação as plantas Planta Solar 10 (PS10), construída pela
empresa Solucar – atualmente controlada pelo grupo Abengoa Solar - na Espanha
utilizando a tecnologia torre solar com capacidade instalada de 11 MW, e a planta
Nevada Solar One (NSO), construída pela empresa Solargenix – subsidiária da
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empresa espanhola Acciona Energía – utilizando a tecnologia cilindro parabólico com
capacidade instalada de 72 MW (NREL, 2013; Wolff et al., 2008).
A instalação da planta PS10 marcou a retomada dos investimentos em CSP na
Europa, que viu sua capacidade instalada em plantas CSP crescer, impulsionada pelo
Decreto Nacional 661/2007 da Espanha que regulamenta o incentivo para energias
renováveis através de uma tarifa feed-in (Schaeffer et al., 2011). Para as plantas CSP,
a regulamentação mencionada define que a capacidade máxima das plantas seja de
50 MW (Schaeffer et al., 2011).
Tendo em vista a baixa intensidade de carbono associada à produção de energia
elétrica a partir de plantas CSP, diversos cenários de geração de energia elétrica com
vistas à avaliação de potencial de redução de emissões de gases do efeito estufa
(GEE) deste setor no mundo indicam no médio e longo prazo um crescimento
significativo da capacidade instalada e da produção de eletricidade pela tecnologia
CSP (IEA, 2008; IPCC, 2011).
A IEA (2008) em seu cenário mais otimista assume, para os próximos 10 anos, que
políticas efetivas de incentivos à energia solar concentrada serão aplicadas em
diversos países, possibilitando uma geração de eletricidade por plantas CSP em 2030
em torno de 1.000 TWh.
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas compara a participação da
tecnologia CSP em diferentes cenários, evidenciando que, para o cenário que busca
avaliar as mudanças na matriz de geração de energia elétrica para garantir a
estabilização da concentração de CO2 em 450 ppmv na atmosfera, a participação de
CSP na geração de eletricidade no mundo poderia contribuir com cerca de 2.500 TWh
em 2030 (IPCC, 2011).
Mesmo com previsões de maior capacidade instalada de usinas solares fotovoltaicas
no longo prazo no mundo, o fato de o fator de capacidade de usinas CSP, que
possuem a possibilidade de armazenamento térmico, ser significativamente superior
ao de plantas fotovoltaicas, faz com que a geração de eletricidade a partir das duas
tecnologias seja equivalente (IEA, 2008). Além disso, plantas CSP podem possuir
aplicabilidade para dessalinização de água, ou ainda operar em regime de cogeração
ou trigeração, através de sua aplicação a ciclos de refrigeração por absorção (Gastli et
al., 2010; IEA, 2008; Al-Sulaiman et al., 2012).
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2.2

Usinas CSP no mundo

Existem 4 tipos de tecnologia CSP atualmente utilizadas no mundo: cilindro parabólico,
torre solar, refletor linear Fresnel e disco parabólico. A tecnologia disco parabólico é a
que possui maior capacidade instalada no mundo (Figura 7). A tecnologia torre solar
ainda apresenta custos de investimento superiores aos custos da tecnologia cilindro
parabólico, porém para os próximos cinco anos sua capacidade instalada irá aumentar
significativamente em função de grandes empreendimentos desta tecnologia nos
Estados Unidos, que se encontram em fase de construção e de desenvolvimento
(Tabela 1).
A tecnologia refletor linear Fresnel possui maior capacidade instalada na França, com
Índia e Austrália possuindo usinas em fase de construção (Tabela 1). Essa tecnologia
não expandirá de forma significativa no curto prazo (Figura 7).
A tecnologia disco parabólico possui melhor aplicabilidade para a geração distribuída
de energia elétrica, uma vez que os módulos para geração de energia possuem
capacidade de até 25 kW (Tabela 2).
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Figura 7 - Distribuição da capacidade instalada e planejada de CSP no mundo por
tecnologias5
Fonte: NREL (2013)

A Tabela 1 apresenta a capacidade instalada de CSP no mundo por país, tecnologia e
status, indicando que, de fato, para os próximos anos as tecnologias cilindro
parabólico e torre solar permanecerão sendo as mais representativas dentre as
tecnologias CSP disponíveis no mundo.

5

De acordo com os dados de NREL (2013), existe uma planta CSP de tecnologia torre solar com capacidade instalada
de 50 MW em estágio de construção, porém não foi informado o ano previsto de entrada em operação desta planta,
que não está representada na Figura 7.
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Tabela 1 - Capacidade instalada de CSP no mundo segundo países, tecnologia e status da planta (MW)
Disco

-

-

-

-

-

-

-

150

-

50

Alemanha

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

Austrália

-

-

-

3

-

-

9

44

-

-

-

12

44

-

-

Chile

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

China

-

-

-

2

50

-

-

-

-

-

-

2

50

-

-

Egito

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

Emirados Árabes Unidos

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

1.925

350

-

51

-

-

31

-

-

-

-

2.007

350

-

-

527

810

350

5

502

1.895

5

-

-

2

2

538

1.314

-

2.245

França

-

-

-

-

-

-

250

-

21

-

-

250

-

21

-

Índia

-

375

-

3

-

-

-

100

-

-

-

3

475

-

-

Itália

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Marrocos

20

163

-

-

-

-

-

-

1

-

-

20

163

1

-

México

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

Tailândia

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

2.626

1.812

760

64

602

1.895

295

144

22

2

2

2.988

2.560

22

2.655

Argélia

Espanha
Estados Unidos

Total

Desenvolvimento

50

Contrato

Operação

-

Construção

Desenvolvimento

50

Construção

100

Operação

-

Contrato

África do Sul

Construção

Status

Operação

Total CSP

Desenvolvimento

Parabólico

Construção

Refletor Linear Fresnel

Operação

Torre Solar
Desenvolvimento

Cilindro Parabólico

Operação

Tecnologia

Fonte: NREL (2013)
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2.2.1

Cilindro Parabólico

Dentre as tecnologias CSP empregadas atualmente para a geração de energia
elétrica, a tecnologia cilindro parabólico possui maior capacidade instalada em
operação (Figura 7).
Esta tecnologia faz uso de superfícies refletoras, com geometria cilíndrico-parabólica,
dispostas linearmente no campo solar podendo possuir 100m de comprimento e 5 m
de largura cada fileira de superfícies refletoras (IEA, 2010). Essas superfícies
rastreiam o sol ao longo do dia, movendo-se de acordo com um eixo paralelo ao plano
horizontal para aproveitar da melhor forma a radiação solar direta normal incidente na
superfície terrestre (Figura 8).

Figura 8 - Tecnologia CSP cilindro parabólico
Fonte: ENR (2012) e Kearney (2010)

Os receptores, isto é, os equipamentos onde a radiação solar é concentrada são tubos
com isolamento que possuem no seu interior o fluido de trabalho. O fluido de trabalho
circula pelos receptores aquecendo-se e trocando calor com a água posteriormente
para a geração de vapor. Todas as plantas CSP com tecnologia cilindro parabólico em
operação atualmente utilizam óleo sintético como fluido de trabalho (IEA, 2010). A
possibilidade de geração direta de vapor, isto é, a substituição de óleos sintéticos,
utilizados como fluido de trabalho, por água vem sendo estudada e tornaria possível
uma redução significativa nos custos de uma planta CSP, uma vez que todo o sistema
de troca de calor seria dispensado, além da redução dos custos associados à
aquisição dos óleos sintéticos. O desafio tecnológico que se coloca para o
desenvolvimento de plantas CSP com geração direta de vapor está na concepção de
materiais capazes de suportar as elevadas pressões que o vapor gerado de forma
direta exerceria no receptor além do desafio imposto pelo escoamento multifásico,
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especialmente no que diz respeito ao armazenamento térmico de energia (IEA, 2008;
IRENA, 2013).
Os receptores movimentam-se juntamente com o suporte onde estão fixadas as
superfícies refletoras quando estas rastreiam a energia solar ao longo do dia. O foco
da concentração solar se dá ao longo dos receptores, de forma linear.
A maioria das plantas CSP atualmente em operação possui pequena ou nenhuma
capacidade de armazenamento térmico (IEA, 2010). Nesse sentido, estas plantas
dependem de um combustível de backup, para complementação da energia térmica
obtida no campo solar ou até mesmo para operar a planta em períodos noturnos ou
com condições climáticas que comprometem a geração de eletricidade a partir da
energia térmica obtida apenas no campo solar. Na Espanha, por exemplo, de 12% a
15% da geração de eletricidade anual por plantas CSP está associada à combustão
de gás natural em caldeiras auxiliares (IEA, 2010), complementando a energia térmica
gerada no campo solar (Figura 9). Sendo assim, parte da energia elétrica produzida
nas plantas CSP da Espanha é oriunda de combustíveis fósseis. Entretanto, a caldeira
auxiliar pode fazer uso de combustíveis renováveis, como no caso da planta CSP de
cilindro parabólico proposta por Soria (2011), onde a caldeira auxiliar opera com
bagaço de cana, o que garante que toda a energia gerada pela planta seja de origem
renovável, contribuindo assim de forma mais significativa para a redução das
emissões de gases do efeito estufa (GEE) da produção de energia elétrica.

Figura 9 - Esquema de uma planta CSP cilindro parabólico com armazenamento térmico
e caldeira auxiliar.

Fonte: Wagner & Gilman (2011).
Atualmente, a tecnologia CSP que utiliza cilindros parabólicos é aquela com maior
participação no mercado mundial. Como o presente trabalho visa analisar opções
tecnológicas de geração de eletricidade através da energia solar térmica que estejam
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conectadas ao SIN, a opção tecnológica que faz uso de cilindros parabólicos se
mostra mais favorável.
2.2.2

Torre Solar

A tecnologia torre solar, também denominada coletor central, faz uso de superfícies
refletoras planas, denominadas helióstatos, que concentram a radiação solar direta
normal em um ponto focal na parte superior de uma torre (Figura 10). Dessa maneira o
receptor na tecnologia CSP torres solar se encontra fixo. Por esse motivo, o sistema
de rastreamento da energia solar realizado pelos helióstatos em plantas CSP de torre
solar ocorre em dois eixos.

Figura 10 - Tecnologia CSP torre solar
Fonte: ENR (2012) e Kearney (2010)

Com o objetivo de reduzir os custos do sistema de rastreamento, que é individual para
cada heliostáto, reduzindo assim o consumo parasítico de energia elétrica na planta
CSP torre solar, estudos vêm sendo realizados para a concepção de heliostátos de
maiores dimensões, podendo chegar a 150 m 2 (Kearney, 2010).
Algumas plantas CSP torre solar podem possuir diversas torres alimentando o mesmo
bloco de potência (IEA, 2010).
Plantas CSP de tecnologia torre solar geralmente atingem temperaturas superiores a
temperaturas atingidas por plantas CSP cilindro parabólico e refletor linear Fresnel
(Tabela 2). Nesse sentido, plantas CSP de tecnologia torre solar atingem maiores
eficiências na conversão da energia solar em eletricidade, como observado na Tabela
2. As maiores temperaturas atingidas no receptor de uma planta CSP torre solar
ocorre devido ao fato de a concentração de todo o campo solar, isto é, de a
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concentração de todos os helióstatos, ocorrer em apenas um único receptor. Essa
característica também torna mais atraente o uso de armazenamento térmico em
plantas CSP torre solar, uma vez que as maiores temperaturas atingidas possibilitam
maior diferencial de temperatura reduzindo os custos do armazenamento ou ainda
possibilitando sistemas de armazenamento térmico com maior capacidade que
sistemas para cilindro parabólico pelo mesmo custo (IRENA, 2013).
A partir da Tabela 2 é possível perceber que plantas CSP torre solar possuem maior
aptidão para a instalação de sistemas de resfriamento seco do que outras tecnologias
CSP (IRENA, 2013).
A penalidade energética em plantas CSP de torre solar é menor para sistemas de
resfriamento seco do que a penalidade observada em plantas CSP cilindro parabólico,
onde a produção de eletricidade pode ser reduzida em até 7% em comparação com
sistemas de resfriamento úmido (IEA, 2010).
A capacidade instalada de plantas CSP de tecnologia torre solar irá aumentar
significativamente nos próximos anos (Figura 7), uma vez que esta tecnologia
apresenta características

promissoras no

que

diz respeito

ao

sistema de

armazenamento térmico de energia. Nesse sentido, análises que buscam avaliar o
potencial para a tecnologia CSP, principalmente na geração de energia elétrica
conectada à infraestrutura de transmissão, devem considerar esta tecnologia.
2.2.3

Refletor Linear Fresnel

A tecnologia CSP refletor linear Fresnel faz uso de superfícies refletoras planas. A
disposição de seus componentes, assim como o fato do foco da concentração ser
linear, faz com que esta tecnologia apresenta muitas similaridades à tecnologia CSP
cilindro parabólico (Figura 8 e Figura 11). Entretanto, o receptor na tecnologia CSP
refletor linear Fresnel está instalado em uma estrutura independente da estrutura de
suporte das superfícies refletoras, sendo, portanto, um receptor fixo, que não se
movimenta juntamente com os coletores solares quando estes rastreiam a radiação
solar ao longo do dia (IEA, 2010).
O fato de esta tecnologia fazer uso de superfícies refletoras planas faz com que o
custo relacionado à aquisição dos coletores seja significativamente menor em plantas
CSP refletor linear Fresnel do que em plantas CSP cilindro parabólico (IRENA, 2012).
Além disso, é mais fácil acessar no mercado produtores de superfícies refletoras
planas. Por outro lado, devido às propriedades geométricas dos coletores solares em
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plantas CSP refletor linear Fresnel, a eficiência ótica de seu campo solar é menor,
especialmente em períodos do início da manhã e do final da tarde (IRENA, 2012).

Figura 11 - Planta CSP refletor linear Fresnel
Fonte: ENR (2012) e Kearney (2010)

Plantas CSP refletor linear Fresnel usualmente são projetadas para que haja a
geração direta de vapor (Direct Steam Generation – DSG) em seus receptores, o que
contribui para menores custos de capital de plantas com esta tecnologia, uma vez que
os fluidos de transferência de calor, como os óleos sintéticos, geralmente utilizados em
plantas CSP cilindro parabólico, assim como os sistemas de troca de calor são
dispensados (IEA, 2010). O sistema de geração direta de vapor (DSG), porém, torna
sistemas de armazenamento térmico para plantas CSP refletor linear Fresnel mais
caros (IRENA, 2012).
Um design mais recente deste tipo de planta, denominado Compact Linear Fresnel
Reflectors (CLFRs) utilizam dois receptores paralelos para uma mesma fileira de
superfícies refletoras, demandando assim uma menor área para gerar a mesma
quantidade de eletricidade, em comparação com a tecnologia cilindro parabólico (IEA,
2010).
Apesar de apresentar algumas vantagens interessantes, que podem tornar a aplicação
da tecnologia CSP refletor linear Fresnel interessante para determinadas aplicações, a
utilização desta tecnologia no mundo para os próximos anos não se apresenta muito
promissora (Tabela 1). Além disso, países como Espanha e Estados Unidos,
expandiram nos últimos anos de forma significativa sua capacidade instalada
principalmente através da tecnologia CSP cilindro parabólico. Sendo assim, o
aprendizado tecnológico para plantas CSP refletor linear Fresnel provavelmente não
será significativo nos próximos anos. Nesse sentido a avaliação do potencial para CSP
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no Brasil não incluirá esta tecnologia. Porém, estudos futuros que incorporem
aspectos relacionados ao acesso no mercado brasileiro a componentes de plantas
CSP devem considerar a tecnologia CSP refletor linear Fresnel.
2.2.4

Disco Parabólico

Esta tecnologia CSP consiste em uma superfície refletora com geometria disco
parabólica, que concentra a radiação solar em um receptor localizado no ponto focal
do disco (IRENA, 2012). Sendo assim, o foco da concentração da radiação solar é
pontual, assim como observado para a tecnologia CSP torre solar. Entretanto, como o
receptor está acoplado à estrutura dos coletores solares, o mesmo se move junto com
a estrutura quando a mesma realiza movimenta-se rastreando a energia solar (Figura
12) (IEA, 2010). Neste tipo de tecnologia CSP, o gerador, usualmente um motor stirling
ou uma micro turbina, está acoplado ao receptor (IEA, 2010).

Figura 12 - Componentes de módulo CSP disco parabólico
Fonte: ENR (2012) e Kearney (2010)

Este fato se constitui em uma das principais vantagens na utilização da tecnologia
CSP disco parabólico, pois a localização do gerador, geralmente acoplado ao receptor
do disco, contribui para menores perdas de energia térmica (IRENA, 2012). Além
disso, a tecnologia CSP disco parabólico é adequada para geração distribuída por
contar com sistemas modulares com potência variando em uma faixa de 5 a 50 kW
(IRENA, 2012). A maior eficiência do ciclo stirling em relação ao ciclo rankine aliada ao
fato de a tecnologia CSP disco parabólico possuir perdas de energia térmica menores,
uma vez que o gerador está acoplado ao receptor, faz desta tecnologia a mais
eficiente dentre as tecnologias CSP, considerando-se a eficiência de conversão da
energia solar em energia elétrica (Tabela 2). Outra vantagem da tecnologia disco
parabólico está relacionada ao seu sistema de resfriamento, que não necessita de
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água, uma vez que utiliza o ar externo para este fim (IEA, 2010), possibilitando a
instalação de sistemas modulares para geração distribuídas em regiões onde o acesso
a recursos hídricos é restringido ou a disponibilidade hídrica se encontra em níveis
críticos. Diferentemente das demais tecnologias CSP, a tecnologia disco parabólico,
por possuir uma pequena pegada em relação à área ocupada, pode ser instalada em
terrenos cuja inclinação é acentuada (IRENA, 2012).
Por outro lado, o custo nivelado da energia para a tecnologia CSP disco parabólico
costuma ser mais elevado do que para as demais tecnologias. Além disso, a
tecnologia CSP disco parabólico não possui a capacidade para armazenar energia
térmica. Aliado a este fato, a característica de possuir sistemas modulares que não
demandam água para o resfriamento, confere aplicabilidade à tecnologia em locais
onde plantas solares fotovoltaicas também apresentam boa aptidão. Sendo assim, a
tecnologia CSP disco parabólico pode se tornar uma alternativa a energia solar
fotovoltaica em regiões áridas (IRENA, 2012).
Como o objetivo desta dissertação contempla a avaliação do potencial para a
tecnologia de concentração solar (CSP) no Brasil de plantas de grande escala
conectadas ao Sistema Interligado Nacional, a tecnologia CSP disco parabólico não
será incluída na análise. Contudo, trabalhos futuros que visem avaliar o potencial
dessa tecnologia, especialmente na sua contribuição para a geração de energia
elétrica distribuída, devem considerá-la, conforme os critérios chave associados à
tecnologia CSP disco parabólico para avaliações do potencial com base em sistemas
de informação geográfica.
2.2.5

Comentários Finais

As tecnologias CSP apresentam similaridades ou diferenças em função do parâmetro
técnico ou característica analisada. A Tabela 2 sintetiza as principais diferenças
mencionadas ao longo das seções anteriores, elucidando as principais diferenças e
apresentando o desempenho das diferentes tecnologias CSP. Alguns dos aspectos
relacionados aos parâmetros técnicos e desempenho das tecnologias CSP cilindro
parabólico e torre solar apresentados na Tabela 2 contribuem para a etapa de
modelagem desta dissertação e possibilitam a validação dos resultados das
simulações a serem realizadas para plantas dessas duas tecnologias no System
Advisor Model (SAM).
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Tabela 2 - Comparação do desempenho e dos parâmetros técnicos para tecnologias CSP
Cilindro
Parabólico

Torre Solar

Refletor Linear
Fresnel

Disco
Parabólico

10 - 300

10 - 200

10 - 200

0,01 - 0,025

Foco

Linear

Pontual

Linear

Pontual

Tipo do receptor

Móvel

Fixo

Fixo

Móvel

Requerimento de
área (ha/MW)

2

2

2

n.a.

Temperatura de
operação (°C)

350 – 550

250 – 565

390

550 - 750

Eficiência da
planta (%)

14 – 20

23 – 35*

18

30

Eficiência anual solar para
eletricidade (%)

11 – 16

7 – 20

13

12 – 25

Fator de
Capacidade anual
(%)

25 - 28 (sem AT)
29 - 43 (com AT)

55 (10h AT)

22 – 24

25 – 28

70 – 80

1000

60 – 70

> 1300

Sim e direta

Sim

Sim, direta
(caldeira a vapor)

Não planejada

Média a alta
(armazenamento
térmico ou
hibridização)

Alta (grande
capacidade de
armazenamento
térmico)

Média (queima de
back-up possível)

Baixa

Rankine sp/ Brayton/
Combinado.

Rankine sp.

Rankine st.

Stirling/ Brayton

Condições de
pressão (°C/bar)

380 a 540/100

540/100 a 160

260/50

n.a.

Declividade
máxima do
campo solar (%)

<1-2

<2-4

<4

10% ou mais

Consumo de
3
água (m /MWh)

3 (resfriamento
úmido)
0,3 (resfriamento
seco)

2 - 3 (resfriamento
úmido)
0,25 (resfriamento
seco)

3 (resfriamento
úmido)
0,2 (resfriamento
seco)

0,05 - 0,1
(lavagem dos
espelhos)

Grid

Grid

Grid

Grid/ sistemas
isolados

Baixa a boa aptidão

Boa aptidão

Baixa aptidão

Ótima aptidão

Disponível
comercialmente

Disponível
comercialmente

Possível, mas
ainda não foi
provado

Possível, mas
ainda não foi
provado

Capacidade típica
(MW)

Concentração
Hibridização

Estabilidade do
Grid

Ciclo

Aplicação
Resfriamento
seco
Armazenamento
com sais fundidos

Fonte: Adaptado de IRENA (2012), IRENA (2013) e IEA (2010)
Nota: AT – Armazenamento Térmico, * limite superior se a torre solar estiver operando com uma turbina a
ciclo combinado, sp. – superaquecido, st. – saturado
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2.3

Campo Solar

O campo solar é a área em uma usina CSP onde estão dispostas as superfícies
refletoras que concentram a radiação solar. Como deve existir um espaçamento entre
os coletores solares, alguns autores atribuem o termo campo solar a área que
considera este espaçamento. Em outros casos, o termo campo solar refere-se apenas
a superfície onde de fato a energia solar está sendo refletida e concentrada.
Em geral, o campo solar de uma planta CSP é dimensionado de acordo com o múltiplo
solar definido para a planta. O múltiplo solar é um parâmetro técnico que evidencia a
relação entre a energia térmica capaz de ser gerada no campo solar, em condições
ótimas de radiação solar direta normal, e a capacidade nominal da turbina. Para um
campos solares de usinas CSP dimensionados a partir de um múltiplo solar igual a 1,
não haveria perdas de energia térmica, uma vez que o campo solar, em condições
ótimas de radiação direta normal, seria capaz de prover energia térmica suficiente
para que a turbina opere a plena carga.
A componente direta da radiação solar é um fator determinante para o desempenho de
plantas CSP, o que faz com que regiões com baixos índices de pluviosidade e
nebulosidade sejam mais adequadas para sua instalação. Este aspecto diferencia
aproveitamentos solares heliotérmicos de aproveitamentos solares fotovoltaicos, que
conseguem fazer uso da radiação solar direta e difusa (IRENA, 2013). Nesse sentido,
os sistemas de rastreamento da radiação solar existentes em plantas CSP são
importantes para a geração de energia elétrica de usinas CSP, contribuindo para o
aumento de sua eficiência, apesar consumirem de forma parasítica parte da
eletricidade gerada. Idealmente, o sistema de rastreamento em usinas CSP deve
garantir que o ângulo entre a radiação solar com o plano horizontal dos coletores seja
equivalente a 90º, isto é, que a radiação solar incida de forma normal no plano
horizontal do coletor solar (Figura 13). Caso este ângulo não seja equivalente a 90º,
ou seja, a radiação solar não esteja incidindo de acordo com a normal do plano
horizontal do coletor solar, observam-se perdas, pois os níveis máximos de
concentração solar não são atingidos (Wagner & Gilman, 2011).
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Figura 13 - Ângulo entre a radiação solar e o vetor normal ao plano do coletor solar
Fonte: Adaptado de Wagner & Gilman (2011)

2.4

Armazenamento Térmico

Assim como ocorre para outras fontes renováveis de geração de energia elétrica,
aspectos climáticos conferem intermitência à produção de energia elétrica. Plantas
CSP possuem uma significativa vantagem em relação a outras fontes renováveis de
energia como a eólica e a solar fotovoltaica no que diz respeito ao armazenamento de
energia. Uma vez que o princípio de geração de eletricidade por plantas CSP está
baseado na obtenção, inicialmente de energia térmica, o armazenamento de energia
pode ocorrer nesta etapa, onde usualmente tanques de armazenamento isolados
termicamente são utilizados para armazenar a energia térmica oriunda do campo solar
e coletada pelo fluido de trabalho nos receptores.
O armazenamento térmico em plantas CSP possibilita a geração de energia elétrica
para atendimento de demandas no período noturno ou em situações onde a radiação
solar se encontra restringida por fatores climáticos como a presença de nuvens ou
ocorrência de chuvas, o que ocasiona a diminuição da componente direta da radiação
solar. Dessa maneira, o operador de planta CSP dotada de armazenamento térmico
possui flexibilidade no despacho da energia térmica armazenada e consequentemente
no despacho da energia elétrica. Plantas CSP projetadas para armazenar energia
térmica demandam maior campo solar, o que aumenta seu custo de capital,
aumentando também, por outro lado, seu fator de capacidade.
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Figura 14 - Comparação entre geração diária sem e com armazenamento térmico
Fonte: Elaboração própria

A Figura 14 exibe o efeito do armazenamento térmico na produção diária de energia
elétrica, que além de possibilitar a geração de energia elétrica em períodos noturnos,
pode complementar a energia térmica durante o dia, evitando oscilações na sua
produção. O gráfico em azul da Figura 14 representa a energia elétrica bruta gerada
no bloco de potência de uma planta CSP sem armazenamento térmico, enquanto que
o gráfico em vermelho representa a energia elétrica bruta gerada no bloco de potência
de uma usina CSP com armazenamento térmico.
2.4.1

Sistemas Integrated Solar Combined Cycle (ISCC)

A combinação de plantas a gás natural com o aproveitamento de energia solar térmica
em sistemas conhecidos como ISCC (Integrated Solar Combined Cycle) vem sendo
aplicada em países como o Egito, Argélia e Marrocos (NREL, 2013). Este arranjo é
interessante pela ótica de uma planta CSP, pois uma vez complementada com a
utilização de um combustível fóssil, no caso gás natural, pode gerar energia elétrica
em períodos noturnos, além de obter outros benefícios como manter a turbina a vapor
operando de forma constante evitando cargas parciais e contribuindo, assim, para o
atingimento de maiores eficiências (Schwarzbözl et al., 2006). Por outro lado, pela
ótica de uma usina termelétrica a gás natural, esse sistema também se mostra
favorável, pois em momentos de condições favoráveis em termos de radiação direta
normal o consumo de gás natural pode ser reduzido.
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2.5

Caldeiras Auxiliares

Plantas CSP, principalmente aquelas sem armazenamento térmico, possuem caldeiras
auxiliares para a complementação de vapor, quando fatores climáticos restringem as
condições ideias de radiação direta normal, ou ainda para garantir o fornecimento de
vapor durante o startup da planta. Em países onde o inverno atinge temperaturas
negativas, caldeiras auxiliares também são utilizadas para fornecimento de vapor para
proteger equipamentos do congelamento (Turchi, 2010).
A possibilidade de utilização de combustíveis renováveis nas caldeiras auxiliares de
plantas CSP, como, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar, tornando a planta CSP
híbrida, é uma opção que se mostra favorável no Brasil, como apontou Soria (2011).
2.6

Cogeração em plantas CSP

Como o princípio de operação de uma planta CSP está pautado na geração de
energia térmica de alta qualidade, a possibilidade de cogeração, isto é, o fornecimento
de energia elétrica e de calor, para processos industriais, por exemplo, em usinas de
concentração solar se mostra bastante razoável (IEA, 2010). Apesar do grande
potencial para a operação de usinas CSP em regime de cogeração, a aplicação da
tecnologia CSP nos próximos anos se concentrará em plantas de grande escala
voltadas para o fornecimento de energia elétrica de forma conectada ao grid (IEA,
2010). Entretanto, o fornecimento de calor representa um importante tema no debate a
respeito da redução de emissões de gases de efeito estufa no setor de energia a nível
mundial. Nesse sentido, a utilização de combustíveis renováveis operando em modo
de cogeração possui um “benefício duplo” em termos de redução de emissões de
gases de efeito estufa no setor de energia (IEA, 2011a).

2.7

Custos

Os custos mais representativos em plantas CSP, especialmente para as tecnologias
cilindro parabólico e torre solar, estão associados, principalmente, ao campo solar, ao
bloco de potência, ao sistema de armazenamento térmico, ao sistema de transferência
de calor e fluido de trabalho (cilindro parabólico), e ao receptor (torre solar) (IRENA,
2012).
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Plantas CSP possuem elevado custo de capital, porém os custos com combustíveis
são desprezíveis6. Uma planta CSP utilizando a tecnologia cilindro parabólico sem
armazenamento térmico de energia possui custo de capital na ordem de US$ 4600/kW
e fatores de capacidade variando entre 20% a 25%. Adicionando 6 horas de
armazenamento térmico, o custo de capital aumenta para US$ 7100/kW a US$
9800/kW, porém dobrando o fator de capacidade. Plantas CSP utilizando a tecnologia
torre solar com armazenamento térmico entre 6 e 15 horas podem possuir custos de
capital de US$ 6300/kW a US$ 10500/kW e atingir fatores de capacidade na ordem de
40% a 80% (IRENA, 2012).
Outra forma de se avaliar o custo associado a plantas CSP se dá pelo custo nivelado
da energia (Levelized Cost of Electricity – LCOE), que é o preço da eletricidade
requerido por uma planta CSP, ou qualquer usina de geração de energia elétrica, onde
as receitas se igualam aos custos, considerando a recuperação do capital investido
segundo uma taxa de desconto (IRENA, 2012). Preços da energia elétrica acima do
LCOE representariam lucros e garantiriam o retorno do capital investido enquanto que
preços da energia elétrica abaixo do LCOE não possibilitariam o retorno do capital
investido, gerando prejuízos (IRENA, 2012). Usualmente alguns parâmetros técnicos
de plantas CSP são otimizados em função do menor LCOE, isto é, avaliam-se
diferentes valores para um parâmetro técnico específico a fim de se verificar aquele
responsável por gerar o LCOE mínimo.
O custo nivelado da energia pode ser calculado a partir da Equação 1:
Equação 1 - Custo nivelado de geração de energia elétrica

∑
∑

(

)

(

)

Onde: LCOE = Custo nivelado da energia
It = Despesas com investimentos no ano t
Mt = Despesas com operação e manutenção no ano t
Ft = Despesas com combustível no ano t

6

Plantas CSP, em geral, podem possuem uma caldeira auxiliar operando com a finalidade de complementar o vapor
gerado pela energia térmica do campo solar, para dar início à operação da planta ou ainda para proteger equipamentos
do congelamento durante períodos noturnos em países onde o inverno atinge temperaturas negativas. Nesses casos, a
composição do custo nivelado de energia de plantas CSP pode incluir custos com combustíveis, porém esses custos
representam uma parcela pequena dos custos totais da planta e podem ser desprezíveis quando comparados com
custos com combustíveis de usinas termelétricas.
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Et = Geração de eletricidade no ano t
r = Taxa de desconto
n = Tempo de vida do sistema
No longo prazo, espera-se que o custo nivelado da energia para plantas CSP sofra
redução de até 50% em relação ao custo nivelado da energia observado para as
primeiras plantas CSP de grande escala (Figura 15). Essa redução ocorrerá pela
combinação da redução no custo de capital, ganhos de eficiência e economias de
escala (IRENA, 2012).

Figura 15 - Reduções no LCOE para plantas CSP em 2025
Fonte: IRENA (2012)
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3

ESTADO DA ARTE DA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE USO DE SIG
E SIMULAÇÃO DE PLANTAS VIRTUAIS PARA A AVALIAÇÃO DO
POTENCIAL TÉCNICO DE CSP

A definição dos critérios chave adotados na avaliação do potencial da tecnologia de
concentração solar (CSP) no Brasil resultaram da análise de estudos que avaliaram o
potencial para CSP com base em sistemas de informação geográfica para outras
regiões de estudo. Estes estudos, como aqueles conduzidos por Fluri (2009) e Clifton
& Boruff (2010), serviram de inspiração para esta dissertação. Com isso, este capítulo
apresenta uma revisão da literatura que contempla estudos que aplicaram sistemas de
informação geográfica para a avaliação do potencial para CSP.
A linha de pesquisa que envolve a modelagem e simulação de plantas CSP também é
revisada neste capítulo. Estudos relacionados a esse tema vêm sendo conduzidos por
autores como Lodi (2011) e Soria (2011) para o Brasil. Nesse sentido, a revisão de tais
estudos se mostrou fundamental para a identificação dos parâmetros relevantes a
serem considerados na etapa de modelagem e simulação de plantas CSP desta
dissertação.
3.1

Identificação das variáveis chaves para análise do potencial para CSP
baseado em SIG

Como mencionado na introdução desta dissertação, diversos estudos avaliam o
potencial de CSP em outros países com base em sistemas de informação geográfica
(Clifton & Boruff 2010; Fluri 2009; Gastli et al., 2010; Bravo et al., 2007; Anders et al.,
2005). Alguns deles possuem análises exclusivamente aplicadas à tecnologia CSP
(Clifton & Boruff 2010; Fluri, 2009; Gastli et al., 2010), enquanto que outros avaliam a
tecnologia CSP dentro de um contexto de análise que inclui outras fontes renováveis
utilizadas na geração de energia elétrica (Bravo et al., 2007; Anders et al., 2005).
Clifton & Boruff (2010) identificam o potencial para CSP em uma região rural no oeste
da Austrália, denominada Wheatbelt. A definição do potencial foi realizada através da
sobreposição georreferenciada de variáveis ambientais com a infraestrutura do setor
elétrico utilizando uma base de dados disponível ao público e de alta resolução
espacial (Clifton & Boruff, 2010).
No que tange os critérios adotados na análise com base em sistemas de informação
geográfica conduzida por Clifton & Boruff (2010) para avaliação do potencial de CSP
no oeste australiano, o valor mínimo de radiação solar direta normal adotado foi de
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2000 kWh/m2.ano. Em relação ao requerimento mínimo de área para a instalação de
usinas solares heliotérmicas, Clifton & Boruff (2010) adotam uma faixa de 20.000 a
30.000 m2 por megawatt de eletricidade produzido. Tendo em vista que plantas CSP
consomem uma quantidade significativa de água para resfriamento, a análise
conduzida por Clifton & Boruff (2010) considerou um consumo variando de 3 a 4
m3/MWh. A Austrália ainda explora menos de 10% de seus recursos hídricos situados
em águas subterrâneas, de onde plantas CSP poderiam suprir sua necessidade para
resfriamento do sistema (Clifton & Boruff, 2010). Além disso, Clifton & Boruff (2010)
evidenciam a possibilidade de utilização de água oriunda do tratamento de efluentes,
atentando, porém, para o fato de que excesso de contaminantes no efluente tratado
pode comprometer o desempenho de plantas CSP.
Dado que o fornecimento de energia para a região do oeste australiano pela rede de
transmissão existente é limitado por linhas de transmissão de baixa voltagem, faz-se
necessário avaliar para a região a capacidade de atendimento das demandas por
eletricidade das indústrias, principalmente do setor de mineração, ali alocadas, além
de comunidades. Nesse sentido, a análise de Clifton & Boruff (2010) é voltada para a
geração distribuída, buscando avaliar o potencial da geração de energia elétrica por
plantas CSP de pequena escala com capacidade instalada entre 200 kW e 20 MW. A
tecnologia CSP disco parabólico é a mais adequada para ser utilizada em sistemas
modulares, porém adaptações à tecnologia cilindro parabólico também possibilitam a
instalação de plantas com cilindro parabólico modulares com menor capacidade
instalada (Clifton & Boruff, 2010).
Os dados de radiação direta normal utilizados por Clifton & Boruff (2010) foram obtidos
utilizando-se o modelo de radiação solar do ArcGIS. Esse modelo permite ao usuário
especificar o nível de transmissividade da atmosfera solar, que influencia a atenuação
da radiação que atravessa a atmosfera (Clifton & Boruff, 2010). O valor default
utilizado pelo modelo é 0,5, onde 1 representa completa transmissão da radiação
solar. Para garantir a utilização de um valor de transmissividade adequado para a
região do oeste australiano, Clifton & Boruff (2010) realizaram comparações de valores
para radiação solar direta normal obtidos em medições com valores derivados de
satélites, concluindo que um valor adequado de 0,85 poderia ser utilizado para a
região. O modelo de radiação solar do ArcGIS foi então utilizado para obtenção de
valores de radiação direta normal à superfície terrestre, considerando influências da
topografia na radiação direta normal que atinge a superfície na região do oeste
australiano.
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Uma vez tendo modelado a radiação direta normal para a região de estudo Clifton &
Boruff (2010) conduziram a identificação do potencial para CSP em duas etapas. A
primeira delas envolveu identificar a aptidão das áreas do oeste australiano
considerando a inclinação do relevo, assim como áreas ambientalmente sensíveis
como áreas indígenas e corpos d’água (Clifton & Boruff, 2010). Como Clifton & Boruff
(2010) realizam a análise dos efeitos da topografia sobre a radiação solar direta
normal utilizando um modelo digital do terreno com resolução de 90 m x 90 m, as
informações sobre inclinação do relevo e áreas indígenas e de corpos d’água foram
adaptadas a essa resolução. A partir da exclusão de áreas com inclinação do relevo
superior a 4% e das áreas indígenas e de corpos d’água, a aptidão das áreas à
instalação de CSP foi realizada de acordo com informações georreferenciadas de
produtividade agrícola, proximidade às linhas de transmissão e subestações, assim
como proximidade à infraestrutura de transportes. Clifton & Boruff (2010) criaram uma
escala de um a zero por para associar as células com resolução espacial de 90 m x 90
m à aptidão da área, criando um índice para o potencial CSP. Dessa maneira, Clifton
& Boruff (2010) não chegam a calcular um potencial em termos de capacidade
instalada, pois a análise não se baseia em uma tecnologia específica para a geração
de energia elétrica pelo aproveitamento solar heliotérmico. Contudo, o resultado da
análise aplicada à região do oeste australiano está traduzido na indicação de locais
com boa aptidão para a instalação de plantas CSP considerando a radiação solar
direta normal obtida com o modelo solar do ArcGIS e sobrepostas às informações
georreferenciadas descritas acima. Um dos grandes fatores que contribuíram para a
classificação de extensas áreas no oeste australiano como inadequadas para a
instalação de plantas CSP foi a distância à infraestrutura de linhas de transmissão e
de transportes (Clifton & Boruff, 2010).
O estudo realizado por Fluri (2009), por outro lado, aponta o potencial expresso em
capacidade instalada considerando-se a tecnologia CSP de cilindro parabólico para a
África do Sul. A análise de Fluri (2009) também é baseada em sistemas de informação
geográfica e é aplicada a províncias na África do Sul com bom potencial para a
implementação de plantas CSP de larga escala. Diferentemente da abordagem para a
obtenção dos dados de radiação direta normal realizada por Clifton & Boruff (2010),
Fluri (2009) utiliza a base de dados disponível no site do Solar and Wind Energy
Resource (SWERA), derivada satélites com resolução espacial de 40 km x 40 km. No
que tange o valor mínimo de radiação solar direta normal a ser adotado na análise do
potencial para CSP na África do Sul, pode-se dizer que Fluri (2009) foi mais
conservador que Clifton & Boruff (2010), pois avalia apenas áreas onde a radiação
34

solar normal direta é superior a 7,0 kWh/m 2.dia, o que é equivalente a
aproximadamente 2500 kWh/m 2.ano. Fluri (2009) incorpora em sua análise
informações a respeito da vegetação da África do Sul, adotando a premissa de que
apenas áreas com radiação solar direta normal superior a 2500 kWh/m 2.ano,
localizadas em áreas onde a classificação da vegetação indica áreas onde as
espécies vegetais não se encontram ameaçadas, são aptas à instalação de plantas
CSP.
No que tange a inclinação do relevo adotada por Fluri (2009) como sendo a inclinação
máxima para instalação de plantas CSP de tecnologia cilindro parabólico, pode-se
perceber novamente seu caráter mais conservador em relação ao estudo conduzido
por Clifton & Boruff (2010). Enquanto os últimos autores adotaram inclinação máxima
do relevo de 4%, Fluri (2009) assume 1% como sendo o valor máximo para a
inclinação do terreno. Os valores de inclinação do terreno adotados no estudo de
potencial de CSP para a África do Sul derivam do modelo digital de elevação do
terreno Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com resolução de 90 m x 90 m
(Fluri, 2009).
Outros critérios adotados por Fluri (2009) para exclusão de áreas inapropriadas à
instalação de usinas CSP foram: áreas de conservação ambiental, corpos d’água,
áreas construídas, bases militares e aeroportos. Após a aplicação dos critérios de
exclusão citados acima, apenas parcelas de áreas com pelo menos 2 km 2 foram
consideradas como sendo aptas à instalação de plantas CSP (Fluri, 2009). Fluri (2009)
considera a infraestrutura de transmissão de energia elétrica da África do Sul em sua
análise e caracteriza como inadequadas para o desenvolvimento de plantas CSP
áreas situadas a uma distância superior a 20 km das linhas de transmissão.
Os resultados obtidos por Fluri (2009) acerca do potencial para a tecnologia de
concentração solar (CSP) na África do Sul são apresentados na Tabela 3. A área total
disponível e apta para a instalação de plantas CSP na África do Sul se estende por
15.334 km2 (Fluri, 2009). Para obter o potencial em termos de capacidade instalada,
Fluri (2009) utiliza o valor de 28 km 2/GW. Este valor deriva do estudo desenvolvido por
Pletka et al. (2007). Uma vez calculado o potencial em termos de capacidade para a
África do Sul, Fluri (2009) assume um fator de capacidade de 38,8% para estimar a
geração de energia elétrica associada ao potencial para CSP na África do Sul. Este
valor também deriva do estudo de Pletka et al. (2007), indicando que não houve no
estudo de Fluri (2009) a incorporação de dados referentes à performance de plantas
CSP situadas na África do Sul.
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Tabela 3 - Potencial para CSP na África do Sul

Área adequada Potencial (GW)

Geração

(km2)

líquida

Demanda
de água

de
anual

energia elétrica (resfriamento
(TWh/ano)

úmido)
(milhões

de

m3/ano)
Northern Cape

14288

510,3

1734,4

5671,5

Free State

708

25,3

85,9

281,0

Western Cape

294

10,5

35,7

116,7

Eastern Cape

44

1,6

5,3

17,5

Total

15334

547,6

1861,4

6086,7

Fonte: Fluri (2009)
Pletka et al. (2007) realizam uma análise do potencial para CSP no estado do Arizona,
nos Estados Unidos com base em sistema de informação geográfica. O critério
adotado por Pletka et al. (2007) em relação à radiação direta normal mínima para a
instalação de plantas CSP foi de 6,75 kWh/m2.dia, o que equivale a 2.464
kWh/m2.ano.
Além disso, Pletka et al. (2007) excluem de sua análise áreas urbanas, corpos d’água
e áreas ambientalmente sensíveis. No que tange a inclinação máxima permitida para a
instalação de plantas CSP, Pletka et al. (2007) assumem o valor de 1%.
Pletka et al. (2007) consideram em sua avaliação do potencial de CSP para o Arizona
a tecnologia cilindro parabólico, utilizando parâmetros de plantas existentes situadas
próximas à região de estudo. Além disso, Pletka et al. (2007) propõem uma instalação
gradual de plantas CSP, onde no ano de 2011 uma planta cilindro parabólico com
capacidade instalada de 100 MW e sem armazenamento térmico seria instalada. A
partir do ano seguinte, as plantas a serem instaladas possuiriam 200 MW. Em 2013,
as plantas CSP propostas por Pletka et al. (2007) possuiriam armazenamento térmico
de 3 horas. Por fim, a partir de 2014 as plantas CSP de cilindro parabólico propostas
para serem instaladas no Arizona possuiriam 6 horas de armazenamento térmico. O
tamanho da planta CSP proposta para os anos a partir de 2012, isso é, 200 MW,
determina o requerimento mínimo de área adotado por Pletka et al. (2007) em sua
avaliação do potencial para CSP. Pletka et al. (2007) excluem áreas inferiores a 5 km 2.
No que tange ainda os parâmetros técnicos das plantas CSP propostas por Pletka et
al. (2007) , o sistema de resfriamento para a totalidade das plantas propostas é úmido.
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A análise conduzida por Pletka et al. (2007) é voltada para a avaliação do potencial
para CSP de plantas conectadas ao grid. Nesse sentido, Pletka et al. (2007)
incorporam como critério em sua análise com base em sistemas de informação
geográfica o critério de distância a linhas de transmissão e estabelece que áreas
situadas a uma distância superior a 1,6 km da infraestrutura de transmissão de energia
elétrica não são consideradas aptas à instalação de plantas CSP.
Pletka et al. (2007) identificam quatro localidades aptas para a instalação de plantas
CSP no Arizona e propõem a instalação gradual de plantas CSP nesse local, que
dependendo do ano de entrada em operação proposto, possuirão as características
descritas acima. Com isso, o potencial para CSP obtido como resultado no estudo de
Pletka et al. (2007) não visa estimar o potencial máximo da região à qual o estudo é
aplicado, e sim avaliar o potencial segundo a proposta de instalação de plantas
específicas para sites identificados através da análise com base em sistemas de
informação geográfica.
Pletka et al. (2007) sugerem no total a instalação de 22 plantas CSP com a tecnologia
cilindro parabólico, totalizando 4300 MW de capacidade instalada capazes de gerar
10.935 GWh.
Gastli et al. (2010) realizam uma análise com base em sistemas de informação
geográfica para obter a localização ideal de uma planta CSP combinada com uma
planta de dessalinização de águas marinhas no Omã. A região analisada por Gastli et
al. (2010) experimentará nos próximos anos rápido crescimento industrial devido ao
seu fácil acesso a vias marítimas de transporte de mercadorias. Para atender à
demanda futura de água da região Gastli et al. (2010) propõem dois arranjos de
plantas CSP, com capacidade para geração de energia elétrica de 21 MW e produção
diária de água de 24.000 m 3. O primeiro arranjo envolve uma planta de dessalinização
multi-efeito (Multi-effect desalination systems – MED), enquanto a segunda planta CSP
combinada com planta de dessalinização faz uso da osmose reversa para a produção
de água.
As tecnologias avaliadas por Gastli et al. (2010) a serem aplicadas de forma
combinada com a planta CSP para a produção de água possuem diferenças em suas
performances técnicas, o que influencia o campo solar, que no caso da planta CSP
acoplada à tecnologia de produção de água MED é 10% menor do que o campo solar
considerando o arranjo onde a tecnologia para a produção de água a ser aplicada é a
osmose reversa (Gastli et al., 2010). Dessa maneira, a escolha para a localização do
aproveitamento solar heliotérmico combinado com uma planta para dessalinização de
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água marinha depende, entre outros fatores, da tecnologia avaliada. Nesse sentido,
Gastli et al. (2010) consideram em sua análise com base em sistemas de informação
geográfica aspectos técnicos de plantas CSP específicas, onde as características da
planta de dessalinização acoplada à planta CSP possuem influência nos parâmetros a
serem avaliados na análise de localização.
A escolha da melhor localização para a instalação da planta CSP proposta por Gastli
et al. (2010) depende da tecnologia de produção de água a ser acoplada à planta
CSP, da radiação solar, proximidade de águas marinhas e disponibilidade de área
suficiente para a instalação da planta. Para combinar estes critérios com vistas à
identificação da melhor localização para a instalação da planta CSP combinada com
planta de dessalinização de água, Gastli et al. (2010) fazem uso do software ArcGIS,
onde um modelo digital do terreno com resolução espacial de 40 m x 40 m é utilizado.
Gastli et al. (2010) também consideram a inclinação do relevo e, assim como Fluri
(2009), restringe a aptidão da área a regiões com inclinação do relevo inferiores a 1%.
O requerimento mínimo de área adotado por Gastli et al. (2010) em sua análise de
localização para a planta CSP a ser instalada no Omã foi de 2 km 2. Apesar de
apresentar em seu estudo características da planta de dessalinização que possuem
influência no campo solar da planta CSP, Gastli et al. (2010) não justificam a escolha
da área mínima necessária através de parâmetros técnicos da planta a ser instalada.
Diferentemente dos estudos conduzidos por Clifton & Boruff (2010) e Fluri (2009) para
a Austrália e África do Sul, respectivamente, Gastli et al. (2010) não adotam a radiação
solar direta normal como critério de exclusão de áreas em sua análise, dado que no
caso da avaliação para a localização da planta de dessalinização combinada com CSP
no Omã o objetivo principal da planta proposta é a produção de água, que aproveitará
a eletricidade e a energia térmica gerada pela planta CSP. Tendo isto em vista, Gastli
et al. (2010) realizam primeiro a exclusão de áreas de acordo com a inclinação do
relevo e com o requerimento mínimo de área para, posteriormente, obter os valores de
radiação solar através do modelo de radiação solar do ArcGIS. Neste ponto, a análise
do potencial para CSP para o oeste australiano e a avaliação da melhor localização
para planta CSP combinada com planta de dessalinização no Omã possuem
similaridade, uma vez que os dados de radiação solar foram obtidos a partir do modelo
de radiação solar do software ArcGIS (Clifton & Boruff, 2010; Gastli et al., 2010). A
Figura 16 apresenta a metodologia para calcular a radiação solar adotada por Gastli et
al. (2010), evidenciando a incorporação de um modelo digital do terreno para o cálculo
da radiação solar.
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A vantagem em se utilizar o modelo de radiação solar disponível no software ArcGIS
para obtenção dos valores de radiação direta normal na superfície terrestre está no
fato de ser possível considerar a influência dos aspectos topográficos na radiação
solar que atinge a superfície (Clifton & Boruff, 2010; Gastli et al., 2010). Dessa
maneira, aspectos como variação na altitude do terreno, inclinação e orientação do
relevo, assim como possíveis regiões de sombra devido aos aspectos topográficos
influenciam a quantidade de radiação solar incidente na superfície das áreas
consideradas em ambos os estudos. Além disso, o modelo de radiação solar
disponível no software ArcGIS possibilita avaliar os valores de radiação solar
incidentes na superfície da região de interesse em períodos específicos do ano.
Adicionalmente aos critérios mencionados acima adotados por Gastli et al. (2010), foi
considerada uma distância de aproximadamente 2 km ao oceano para captação de
água marinha, assim como considerou-se como critério para a localização ótima da
planta o uso do solo, onde se deu preferência para os locais com instalações
industriais planejadas com área de cerca de 50 km 2,previstas de acordo com o Plano
Diretor da região de estudo (Gastli et al., 2010). Esse aspecto possibilitaria uma
expansão futura da capacidade instalada em CSP e na capacidade de produção de
água da planta de dessalinização de água.
Modelo Digital do Terreno

Cálculo do mapa topográfico

Cálculo do mapa de radiação solar direta através da
sobreposição do viewshed no mapa de radiação solar
direta

Cálculo do mapa de radiação solar difusa através da
sobreposição do viewshed com o mapa de radiação
solar difusa

Sobreposição

Iteração do processo para as regiões de interesse
Figura 16 - Passos adotados por Gastli et al. (2010) para calcular a radiação solar de
acordo com um modelo digital do terreno utilizando o ArcGIS

Fonte: Gastli et al. (2010)
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Uma vez que muitos dos critérios de exclusão de áreas ou critérios para classificação
de áreas aptas à instalação de plantas CSP adotados pelos estudos descritos acima
são relevantes para outras fontes renováveis de geração de energia elétrica, Bravo et
al. (2007) e Anders et al. (2005) realizam uma análise com base em SIG voltada para
fontes renováveis de energia, incluindo além da tecnologia CSP, fontes de geração de
energia elétrica como a eólica e a fotovoltaica.
Bravo et al. (2007) avaliam a capacidade de geração de energia elétrica na Espanha
para fontes de geração de energia elétrica como CSP, eólica, solar fotovoltaica,
aproveitamento da energia das ondas, biomassa – combustão direta, gaseificação e
pirólise – e hidroeletricidade.
Nesse sentido, Bravo et al. (2007) buscaram avaliar a contribuição máxima capaz de
ser atendida por fontes renováveis de energia para a geração de eletricidade na
Espanha, a fim de responder se é possível a existência de um sistema para a geração
de eletricidade baseado apenas em fontes renováveis de energia. Bravo et al. (2007)
ressaltam a intermitência no perfil de geração de energia elétrica por fontes renováveis
como um desafio técnico à sua expansão, porém salientam que aspectos como a
dispersão geográfica e sinergias tecnológicas existentes entre as fontes renováveis
consideradas podem contribuir apara a superação dessa barreira.
Tendo em vista a potencial vantagem em se distribuir de forma dispersa,
geograficamente, diferentes tecnologias que fazem uso de fontes renováveis de
energia para a geração de eletricidade visando atenuar a intermitência inerente a
sistemas elétricos fortemente baseados em fontes renováveis, Bravo et al. (2007)
adotam como região de estudo a totalidade do território espanhol, dividindo-o segundo
suas regiões de comunidades autônomas. O objetivo com essa divisão territorial é
identificar o potencial máximo em termos de geração de energia elétrica considerandose uma matriz completamente composta por fontes renováveis em escala regional, ou
subnacionalmente (Bravo et al., 2007). Para estimar este potencial, o estudo aplicado
à Espanha se vale de uma análise espacial baseada em sistemas de informação
geográfica, além de considerar aspectos técnicos associados às tecnologias
consideradas na análise. No que tange os aspectos da tecnologia CSP considerada
por Bravo et al. (2007), os autores consideram uma planta CSP operando com a
tecnologia cilindro parabólico utilizando óleo sintético como fluido de transferência de
calor e com capacidade de armazenamento térmico de 6 horas. Dependendo da
radiação direta normal, onde Bravo et al. (2007) estabelecem intervalos variando entre
1.500 a 1.750 kWh/m 2.ano, 1.750 a 2.000 kWh/m 2.ano e acima de 2.000 kWh/m 2.ano,
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três plantas CSP de cilindro parabólico com capacidade instalada distintas foram
consideradas. Bravo et al. (2007) não descrevem em detalhes a capacidade instalada
associada a cada faixa de radiação solar direta normal considerada.
Á época do desenvolvimento da análise do potencial máximo para fontes renováveis
de energia elétrica para a Espanha, conduzida por Bravo et al. (2007), a tecnologia
CSP torre solar não se encontrava ainda disponível comercialmente, mas sim
principalmente em fase de projetos piloto. Atualmente, essa tecnologia é bastante
promissora; e, inclusive, a que possui maior capacidade instalada em construção para
os próximos anos (Figura 7). Por outro lado, Bravo et al. (2007) avaliam outra
tecnologia solar, denominada “chaminé solar”, que não faz uso da concentração da
radiação solar. O princípio de funcionamento de uma planta deste tipo está baseado
no aquecimento de uma instalação com uma cobertura transparente, similar a uma
estufa, onde o ar aquecido flui através do fenômeno de convecção natural por uma
chaminé que possui na sua base turbinas para a produção de eletricidade (ENR,
2012). Assim como para a tecnologia cilindro parabólico, Bravo et al. (2007) não
descrevem os parâmetros técnicos das plantas associadas a essa tecnologia
consideradas em sua análise.
A metodologia aplicada por Bravo et al. (2007) em sua análise consistiu, além da
aplicação de critérios para exclusão de áreas com base em sistemas de informação
geográfica, no cálculo da geração de energia elétrica para cada tecnologia de fonte
renovável considerada. Esse cálculo foi realizado aplicando-se simulações que
consideram os dados dos anos típicos meteorológicos (typical meteorological years –
TMY). Esses tipos de dados também podem ser utilizados pelo software SAM para a
simulação de plantas CSP.
As etapas do estudo de análise para a identificação do potencial máximo associado à
geração de energia elétrica por fontes renováveis na Espanha fez uso de técnicas de
geoprocessamento para identificação e exclusão de áreas de proteção ambiental.
Esse critério de exclusão de áreas implicou na redução de 28% da área total do
território espanhol, chegando a uma redução de área de aproximadamente 40% para
algumas comunidades autônomas (Bravo et al., 2007). Após a exclusão dessas áreas
Bravo et al. (2007) aplicaram critérios de exclusão adicionais para cada tecnologia
renovável de geração de energia elétrica considerada no estudo. Para o caso
específico da tecnologia CSP considerada por Bravo et al. (2007), as principais
variáveis aplicadas como critérios de exclusão foram: área mínima requerida
equivalente a 4 km 2 e inclinação máxima do relevo equivalente a 7%. Vale a pena
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destacar que, em relação ao critério de inclinação do relevo, Bravo et al. (2007)
consideram que para inclinações inferiores a 2%, todas as orientações geográficas
podem ser consideradas, enquanto que para inclinações do relevo situadas numa
faixa entre 2% e 7%, apenas as faces com orientação geográfica variando de
sudoeste a sudeste foram consideradas como sendo aptas à instalação de plantas
CSP. Uma vez que a Espanha está localizada no hemisfério norte, para terrenos com
maior inclinação faz sentido orientar os coletores para a faixa de orientação geográfica
adotada pro Bravo et al. (2007). Para países localizados no hemisfério sul, supondo
que um critério semelhante de exclusão de áreas para análises do potencial de CSP
com base em SIG fosse adotado, as orientações geográficas a serem adotadas para
terrenos com inclinações mais acentuadas deveria considerar as orientações
geográficas variando de noroeste a nordeste. Bravo et al. (2007) aplicam os mesmos
critérios de exclusão tanto para a tecnologia cilindro parabólico quanto para a
tecnologia “chaminé solar”.
Os resultados obtidos por Bravo et al. (2007) apontam um potencial de capacidade
instalada de CSP com a tecnologia cilindro parabólico na Espanha de 2.739 GW,
capaz de gerar anualmente 9.897 TWh. Já para a tecnologia “chaminé solar”, o
potencial identificado por Bravo et al. (2007) foi de 324,3 GW, responsáveis pela
geração anual de 836,2 TWh. Note-se que os resultados apresentados por Bravo et al.
(2007) referentes ao potencial em termos de capacidade instalada para CSP na
Espanha consideram o mix das fontes renováveis consideradas no estudo. Nesse
sentido, a aplicação de técnica de geoprocessamento para o estudo aplicado na
Espanha também foi relevante para alocar espacialmente cada fonte renovável em
regiões específicas, de acordo com o nível de aptidão, obtido através de SIG, para
cada tecnologia renovável (Bravo et al., 2007).
Similarmente ao estudo desenvolvido por Bravo et al. (2007), que buscou avaliar com
base em SIG, o potencial de geração de eletricidade para uma gama de fontes
renováveis, Anders et al. (2005) avaliam o potencial associado a fontes renováveis na
região de San Diego, nos Estados Unidos. As fontes renováveis para a geração de
energia elétrica consideradas por Anders et al. (2005) incluem, além de CSP, a
energia solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas.
A análise conduzida para a avaliação do potencial para CSP em San Diego por Anders
et al. (2005) foi realizada em parceria com o National Renewable Energy Laboratory
(NREL), que aplicou a avaliação com base em SIG para a região do sudoeste
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americano. As variáveis chaves consideradas na avaliação do potencial para a região
do sudoeste americano incluíram a radiação solar direta normal, a inclinação do
terreno, sensibilidade ambiental e as áreas adjacentes (Anders et al., 2005). A
tecnologia CSP avaliada para a região do sudoeste americano foi cilindro parabólico.
Como requerimento de área mínimo para a instalação de plantas CSP com cilindro
parabólico, Anders et al. (2005) adotam um valor de 20.000 m 2 por MW instalado. No
que tange a inclinação máxima do terreno, Anders et al. (2005) está alinhado com os
estudos realizados por Fluri (2009) e Gastli et al. (2010), ao adotarem o valor de 1%,
justificando a escolha desse critério como fator importante na minimização dos custos
de preparação do terreno, principalmente nas atividades de terraplanagem.
Adicionalmente, a análise com base em SIG para a região do sudoeste dos Estados
Unidos exclui áreas onde o uso do solo indica a presença de parques nacionais, áreas
de proteção ambiental, refúgio de animais silvestre, corpos d’água e áreas urbanas
(Anders et al., 2005).
Anders et al. (2005) não definem uma capacidade instalada específica para a
tecnologia cilindro parabólico considerada em sua análise. Entretanto, assumem como
capacidade máxima 400 MW para uma possível planta CSP de cilindro parabólico a
ser instalada na região de estudo (Anders et al., 2005). Dessa maneira, o critério de
requerimento mínimo de área adotado por Anders et al. (2005) está relacionado a esse
valor máximo de capacidade instalada, fazendo com que áreas inferiores a 8 km 2
sejam excluídas. Anders et al. (2005) atentam para o fato de que algumas áreas,
mesmo apresentando valores superiores a 8 km 2, foram excluídas devido ao fato de
apresentarem descontinuidade.
A infraestrutura de transmissão de energia elétrica também foi considerada por Anders
et al. (2005) para classificar a aptidão das áreas para a instalação de plantas CSP. A
Figura 17 apresenta os resultados obtidos por Anders et al. (2005) dispostos no mapa
do sudoeste americano, onde a infraestrutura de transmissão de energia elétrica,
assim como outras informações são apresentadas.
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Figura 17 - Mapa de estudo de localização do potencial para CSP no sudoeste americano
Fonte: Anders et al. (2005)

Os estados do sudoeste dos Estados Unidos considerados no estudo de Anders et al.
(2005) em parceira com o National Renewable Energy Laboratory (NREL) foram:
Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México e Utah. O estado com maior
potencial e com maior área disponível para a instalação de plantas CSP é o Arizona,
com 49.900 km 2 de área disponível e potencial em termos de capacidade instalada de
2.500 GW (Anders et al., 2005).
Anders et al. (2005) ponderam, entretanto, que a área calculada como disponível para
algumas localidades pode possuir atividades agrícolas, o que restringiria a sua
disponibilidade, tornando necessária a consideração desta informação para análises
mais aprofundadas.
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Tabela 4 - Potencial para CSP no sudoeste americano
Área (km2)

Potencial (GW)

Arizona

49.900

2.500

Califórnia

17.700

885

130

6

5.800

290

5.500

275

Nevada

14.500

725

Novo México

39.300

1.965

Utah

3.000

150

Total

129.900

6.500

San Diego
Imperial
Colorado

Fonte: Anders et al. (2005)

Em relação à aplicação de análises com base em sistemas de informação geográfica
para fontes renováveis de geração de energia elétrica no Brasil pode-se citar o estudo
realizado por Tiba et al. (2010). Tiba et al. (2010) formulam uma ferramenta baseada
em sistemas de informação geográfica para auxílio à tomada de decisão para o
planejamento e gestão de fontes renováveis na região do nordeste brasileiro. As
fontes renováveis para a geração de energia elétrica abordadas pela ferramenta com
base em SIG proposta por Tiba et al. (2010) incluem solar fotovoltaica, eólica e
biomassa. Dessa maneira, a tecnologia CSP não é contemplada na ferramenta de
auxílio à tomada decisão para fontes renováveis no nordeste brasileiro.
Os estudos descritos acima se constituem em relevantes fontes de referência para a
identificação das variáveis chaves e critérios a serem considerados em avaliações
voltadas para a identificação do potencial de geração de energia elétrica por fontes
renováveis. A partir deles é possível estabelecer e definir a base de dados a ser
utilizada nesta dissertação, atribuindo-se os critérios de exclusão de áreas a serem
considerados com relação às informações da base de dados.

3.2

Identificação das variáveis chaves para a modelagem e simulação de
plantas CSP para o Brasil

Como esta dissertação incorpora à análise com base em sistemas de informação
geográfica os resultados de simulação de plantas CSP virtuais, modeladas com o
auxílio do software SAM, para diferentes localidades no Brasil, faz-se necessário
revisar a literatura científica voltada à simulação de plantas CSP com o auxílio deste
software.
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Autores como Turchi (2010), Lodi (2011) e Soria (2011) fazem uso do software SAM
para modelar plantas CSP. O primeiro autor utiliza o software SAM para modelagem
de uma planta CSP de referência para análises referentes aos custos associados a
uma planta CSP cilindro parabólico. Os outros dois autores realizam simulações com
um auxílio do software SAM para localidades situadas no Brasil.
Uma vez que esta dissertação se propõe avaliar o potencial de CSP para o Brasil a
partir de geoprocessamento, incorporando o resultado de simulações de plantas CSP
com o objetivo de obtenção da área mínima requerida para cada região identificada
como apta à instalação de plantas CSP, cumpre rever na literatura científica os
principais aspectos a serem considerados para a modelagem e simulação de plantas
CSP com o software SAM.
Turchi (2010) propõe uma planta cilindro parabólico de referência para modelagem de
custos com o software SAM. A planta CSP utilizada como referência para a análise de
custo por Turchi (2010) possui 100 MW de capacidade instalada (de geração elétrica)
e seis horas de armazenamento térmico. O múltiplo solar utilizado por Turchi foi igual a
2, É importante ressaltar que Turchi (2010) não realizou uma análise de otimização do
múltiplo solar em função do custo nivelado da energia. O valor adotado por Turchi
(2010) para o múltiplo solar está baseado nos parâmetros técnicos de uma planta
proposta pela empresa WorleyParsons, cujos dados são utilizados pelo autor para
efeito de comparação. Contudo, simulações paramétricas com o objetivo de
otimização do múltiplo solar no SAM indicam que um múltiplo solar equivalente a 2,25
para a localidade de Daggett, na Califórnia, é responsável pelo menor custo nivelado
da energia obtido com os demais parâmetros técnicos considerados (Turchi, 2010).
Por mais que a diferença no múltiplo solar seja significativa, o que ocasionaria um
campo solar com maiores dimensões, aumentando também, significativamente, os
custos por MW instalado da planta, a diferença observada no custo nivelado da
energia é mínima, podendo inclusive ser desprezível (Turchi, 2010).
O sistema de resfriamento térmico foi ora avaliado utilizando-se o sistema de
resfriamento úmido e ora avaliado utilizando-se o sistema de resfriamento seco, e
mantendo-se as demais especificações da planta, citadas acima, constantes.
Entretanto, os dados de entrada no SAM referentes aos custos para a instalação dos
sistemas de resfriamento também variam. Turchi (2010) adota um custo de US$
940/kW, baseado na capacidade nominal da turbina para as plantas com sistema de
resfriamento seco, enquanto que para as plantas dotadas do sistema de resfriamento
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úmido o custo em função da capacidade nominal da turbina adotado por Turchi (2010)
é de US$ 1160/kW.
Além disso, para garantir o mesmo desempenho da planta a elevadas temperaturas, o
dimensionamento do campo solar, e consequentemente da área total ocupada pela
planta foi diferenciada entre os dois sistemas de resfriamento. O campo solar da
planta dotada de resfriamento úmido possui 987.540 m 2, enquanto que o campo solar
da planta operando com sistema de resfriamento seco possui 1.062.750 m 2. É
importante ressaltar que o múltiplo solar foi mantido em 2 para os dois casos, por isso
a capacidade nominal da turbina é ligeiramente superior para a planta de referência
com resfriamento seco, o que faz com que seu campo solar seja 7,6% superior em
relação ao campo solar da planta CSP proposta por Turchi (2010) com resfriamento
úmido. Nesse sentido a análise conduzida por Turchi (2010) não é ceteris paribus. Isso
faz com que a geração de energia elétrica anual da planta composta pelo sistema de
resfriamento seco apresente um valor maior do que para a planta com resfriamento
úmido, pois Turchi (2010) sobredimensiona propositalmente o bloco de potência e
consequentemente o campo solar.
Mesmo com o sobredimensionamento do campo solar, a área total da planta com
resfriamento seco apresenta apenas um acréscimo de 0,6% em relação à área total
demandada pela planta com resfriamento úmido (Turchi, 2010). Isso se deve ao fato
da eliminação de aproximadamente 242.812 m 2 de área destinada a tanques de
evaporação.
Dessa maneira, um dos resultados significativos da análise conduzida por Turchi
(2010) foi a identificação de que plantas CSP de cilindro parabólico com
armazenamento térmico que fazem uso de sistemas de resfriamento seco ocupam
uma menor área por MWh gerado (Tabela 5).
Tabela 5 - Comparação entre o desempenho de plantas CSP cilindro parabólico quanto
ao sistema de resfriamento

RESULTADOS
Geração anual de eletricidade
Área total requerida
Área do campo solar
Consumo anual de água
ÍNDICES
Área total requerida por MWh
Área do campo solar por MWh
Consumo de água por MWh

MWh
2
km
2
m
3
m
2

m /MWh
2
m /MWh
3
m /MWh

Sistema de
resfriamento úmido

Sistema de
resfriamento seco

426.717
4,12
987.540
1.530.000

438.790
4,14
1.062.750
114.000

9,66
2,31
3,59

9,44
2,42
0,26

Fonte: Adaptado de Anders et al. (2005)

47

O software System Advisor Model (SAM) possui dados climáticos para localidades no
Brasil possibilitando a simulação anual da geração de energia elétrica de plantas CSP
em intervalos de horas.
Estudos que envolvem a modelagem e simulação de plantas CSP para o território
brasileiro através do software SAM vêm sendo realizados. Um deles, realizado por
Lodi (2011), simula uma planta CSP com a tecnologia cilindro parabólico para a
localidade de Bom Jesus da Lapa. O outro, conduzido por Soria (2011) avalia para a
localidade de Campo Grande a influência do armazenamento de calor e da
hibridização a partir de biomassa para plantas CSP com a tecnologia cilindro
parabólico.
Lodi (2011) baseia sua análise técnico-econômica em uma planta CSP cilindro
parabólico sem armazenamento térmico com capacidade instalada de 30 MW. Lodi
(2011) realiza simulações paramétricas no software SAM para obter o valor de múltiplo
solar correspondente ao menor custo nivelado da energia. O múltiplo solar para a
planta CSP cilindro parabólico de 30 MW de potência instalada na localidade de Bom
Jesus da Lapa, no oeste baiano, é de 1,13. Lodi (2011) também fez uso das
simulações paramétricas para obter valores ótimos em função do custo nivelado da
energia para o tilt, que é o ângulo de inclinação entre o coletor solar e o plano
horizontal, e para o azimute, que determina a orientação do conjunto de coletores em
relação a um eixo perpendicular ao equador.
O múltiplo solar obtido Lodi (2011) com as simulações paramétricas visando minimizar
o custo nivelado da energia foi igual a 1,13. A área total demandada para a instalação
da planta CSP correspondeu a aproximadamente 489.670 m2 (Lodi, 2011).
Lodi (2011) realiza análises de sensibilidade para observar se os parâmetros obtidos
com simulações paramétricas garantem o melhor desempenho da planta no que diz
respeito ao custo nivelado da energia, ao fator de capacidade e à energia gerada.
Nesse sentido, Lodi (2011) variou os parâmetros múltiplo solar e tilt para três casos
distintos, onde pelo menos um desses parâmetros não possuía o valor ótimo obtido.
Comparando-se o resultado da análise de sensibilidade com os resultados obtidos
para a simulação que incorporou os parâmetros otimizados, Lodi (2011) pode observar
que a variação dos parâmetros em questão impactou negativamente o custo nivelado
da energia, o fator de capacidade e a energia gerada, ambos apresentando
diminuição. A geração de energia elétrica obtida com a simulação para os parâmetros
otimizados foi de 63.576,58 MWh (Lodi, 2011).
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A entrada de dados no software SAM possui uma seção para parâmetros financeiros,
que influenciarão o custo nivelado da energia. Lodi (2011) considera 20 anos de vida
útil, inflação de 6%, taxa de desconto equivalente a 9%, taxa interna de retorno 11% e
tributo federal equivalente a 29% para a planta CSP cilindro parabólico simulada para
a localidade de Bom Jesus da Lapa.
Além de realizar simulações no SAM, Soria (2011) estima o potencial técnico para
CSP no Brasil com base no software Geo Spatial Toolkit. É importante mencionar que
a análise conduzida possui a radiação solar como fator limitante ao desenvolvimento.
Soria (2011) aponta, em suas recomendações, para a importância de análises para o
cálculo do potencial brasileiro para CSP que inclua de forma georreferenciada outros
fatores limitantes, além da radiação solar direta normal, como os critérios chave
indicados na seção anterior desta dissertação. Soria (2011) adota a radiação solar
direta normal mínima de 6 kWh/m 2.dia, o que equivale a 2.190 kWh/m 2.ano, para
avaliar o potencial para CSP no Brasil. Além disso, após estimar a área disponível
remanescente com radiação solar direta normal acima do valor mínimo estipulado,
Soria (2011) considera que por conta de critérios como declividade, uso do solo,
proximidade às linhas de transmissão, entre outros, apenas 50% da área disponível
remanescente estaria apta à instalação de plantas CSP. Com isso, a área estimada
com potencial técnico para CSP no Brasil por Soria (2011) foi de 97.700,93 km2, com o
estado da Bahia possuindo 60% da área disponível total. O estado de São Paulo foi o
segundo maior estado no que diz respeito à área estimada por Soria (2011) com
potencial técnico para CSP no Brasil, possuindo 21% da área total estimada para o
Brasil. Para traduzir as áreas aptas à instalação de CSP em potencial de capacidade
instalada e energia gerada, Soria (2011) multiplica a área disponível por índices
obtidos na literatura científica para a geração de energia elétrica por km 2 e potência
instalada por km2. No que tange a geração de energia elétrica por km 2 Soria (2011)
adota o valor de 0,075 (TWh/ano/)km2, obtendo uma capacidade de geração de
energia elétrica proveniente de plantas CSP para o Brasil de 3.664 TWh/ano. Para
obter os valores do potencial brasileiro para CSP em termos de potência instalada,
Soria (2011) adota a faixa de 2 a 3 km 2 de área ocupada por uma planta CSP de 100
MW com a tecnologia cilindro parabólico. Com isso, o valor inferior do potencial
brasileiro para CSP obtido por Soria (2011) em termos de potência instalada foi de
3.257 GW, enquanto que o limite superior representaria uma capacidade instalada de
4.885 GW para a energia solar heliotérmica no Brasil.
Após realizar a estimativa do potencial brasileiro para CSP, Soria (2011) se propõe a
avaliar outros aspectos limitantes ao desenvolvimento de plantas CSP, como as
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barreiras econômicas, industriais e comerciais impostas ao mercado das energias
renováveis (Soria, 2011).
Para propor políticas de incentivo e avaliar o efeito delas no custo nivelado da energia
de 5 configurações distintas de plantas CSP, Soria (2011) faz uso do software SAM.
Mesmo possuindo configurações distintas no que diz respeito a aspectos como
armazenamento térmico e hibridização, todas as configurações de plantas CSP
avaliadas por Soria (2011) fazem uso da tecnologia cilindro parabólico. Nesse sentido,
uma das configurações de planta CSP avaliadas por Soria (2011) corresponde a uma
planta CSP cilindro parabólico sem armazenamento térmico e sem hibridização. Outra
configuração avaliada consistiu em uma planta CSP com 25% de hibridização a
bagaço de cana. O bagaço de cana nesta configuração sofre combustão em uma
caldeira e complementa a energia térmica proveniente do campo solar. A terceira
configuração de planta CSP avaliada por Soria (2011) com o auxílio do software SAM
corresponde a uma planta CSP cilindro parabólico com 6 horas de armazenamento
térmico. A combinação entre as duas últimas configurações descritas anteriormente
formam a configuração da planta CSP avaliada por Soria (2011), que possui
hibridização de 25% da potência instalada usando bagaço de cana como combustível
e armazenamento térmico de 6 horas. Por fim, Soria (2011) avalia uma planta CSP
com características atualmente observadas em plantas em fase piloto, além de
armazenamento térmico de 12 horas. A incorporação dos aspectos hoje ainda em fase
de testes eleva o custo de capital desta configuração de planta CSP proposta por
Soria (2011). Essa elevação é contraposta à redução dos custos esperada no longo
prazo em função de economias de escala (Soria, 2011).
Além de avaliar as cinco configurações de plantas CSP, Soria (2011) avalia dois
cenários distintos. No primeiro deles, Soria (2011) se baseia na estrutura de tributos,
marco regulatório e políticas de incentivo em andamento para projetos de energia
alternativa no Brasil (Soria, 2011). O cenário alternativo, propostos por Soria (2011)
envolve um programa de inserção via leilões para CSP, com condições similares aos
leilões realizados para a energia eólica (Soria, 2011).
Soria (2011) busca complementar estudos realizados no Brasil anteriormente na
medida em que realiza a simulação das plantas CSP para os cenários propostos em
uma região diferente da região do Nordeste brasileiro, onde Lodi (2011), por exemplo,
realizou simulações de plantas CSP.
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Nesse sentido, Soria (2011) identificou a localidade de Campo Grande, dentre as
localidades disponíveis no software SAM, como aquela que apresenta radiação solar
direta de 6 kWh/m2.dia, considerando a região Centro-Oeste e Sudeste.
A capacidade instalada das cinco configurações de plantas CSP propostas por Soria
(2011) é de 100 MW. Soria (2011) identifica que plantas com capacidade instalada
superior a 100 MW poderiam encontrar restrições no que diz respeito à capacidade
dos fornecedores para atendimento à produção de componentes. Além disso, Soria
(2011) pondera que quanto maior a capacidade instalada da planta CSP maiores os
custos de capital, o que poderia inibir investidores. Sob o ponto de vista técnico
plantas CSP com capacidade instaladas superiores a 100 MW podem demandar o
aumento da capacidade de transmissão (Soria, 2011).
Soria (2011) aponta diversos estudos que elaboraram análises considerando plantas
CSP de 100 MW. Além disso, a melhor referência sobre custos para CSP, elaborada
pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), utilizada por diversos autores
que realizam simulações de plantas CSP com auxílio do software SAM, foi realizada
para uma planta CSP cilindro parabólico com 100 MW de capacidade instalada e
sistema de resfriamento úmido, localizada no sudoeste dos Estados Unidos (Soria,
2011). Com isso, Soria (2011) assume uma capacidade instalada de 100 MW para as
cinco configurações de plantas CSP simuladas para a localidade de Campo Grande,
na região Centro-Oeste do Brasil.
Assim como Lodi (2011), Soria (2011) realiza simulações paramétricas para a
obtenção do múltiplo solar em função do menor custo nivelado de energia. Vale
ressaltar que o múltiplo solar obtido por Soria (2011) para a configuração da planta
CSP que envolve a hibridização com bagaço de cana complementando a energia
térmica do campo solar em até 25% da capacidade instalada foi de 0,8. Esse valor
indica a minimização do custo nivelado da energia ocorre para um campo solar capaz
de prover 80% da capacidade nominal da turbina sob as melhores condições de
radiação direta normal, uma vez que 25% da capacidade nominal da turbina são
abastecidos pela energia térmica proveniente da combustão do bagaço de cana de
açúcar em uma caldeira auxiliar. Para aproveitar da melhor forma a variação da
radiação solar direta normal ao longo do ano, com o objetivo de minimizar o LCOE, as
simulações paramétricas realizadas para plantas CSP indicam em geral múltiplos
solares ligeiramente superiores à capacidade nominal da turbina a ser atendida pela
energia térmica proveniente do campo solar. Isso ocorre porque as condições ótimas
de radiação solar direta normal não possuem permanência durante todo o ano, o que
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pode ser observado também para o caso da planta híbrida analisada por Soria (2011)
onde o múltiplo solar obtido foi 0,8 para atender 75% da capacidade nominal da
turbina.
Soria (2011) adotou um período de análise de 30 anos com taxa de desconto de 10%
a.a. e taxa interna de retorno equivalente a 15% a.a.. Soria (2011) não considerou
nenhuma taxa de inflação, uma vez que seus resultados foram analisados em termos
reais.
Os resultados obtidos por Soria (2011) para planta CSP cilindro parabólico sem
armazenamento térmico indicaram uma área total demanda pela planta de 2,9 km 2,
tanto para o cenário base quanto para o cenário alternativo. A produção anual líquida
de

eletricidade

também

não

apresentou variação

entre

os

dois

cenários,

correspondendo a 165 GWh (Soria, 2011). A planta CSP sem hibridização, porém com
armazenamento térmico de 6 horas, demandou uma área total de 5,2 km 2 no cenário
base e 5,3 km 2 no cenário alternativo (Soria, 2011). A produção de energia elétrica
para esta configuração de planta CSP foi ligeiramente superior no cenário base, com
323 GWh gerados no ano, enquanto que no cenário alternativo 321 GWh foram
gerados (Soria, 2011). A diferença, de fato, nos resultados obtidos para os diferentes
cenários pode ser observada no custo nivelado da energia. Para a planta CSP sem
armazenamento, Soria (2011) obteve através da simulação que considera o cenário
base um custo de US$ cents 82,94/ kWh, enquanto que no cenário alternativo o custo
nivelado da energia representou US$ cents 39,06/kWh (Soria, 2011). Em termos de
custo nivelado da energia, pode-se dizer que a planta CSP com armazenamento
térmico de 6 horas obteve melhor desempenho que a planta CSP sem
armazenamento térmico. Para o cenário base, o custo nivelado da energia da planta
com armazenamento ficou em US$ cents 78,68/kWh, enquanto que no cenário
alternativo o custo foi de US$ cents 37,14/kWh (Soria, 2011).

3.3

Comentários Finais

Os estudos, dissertações e artigos científicos apresentados e analisados neste
capítulo contribuíram para a identificação das variáveis chaves a serem consideradas
nesta dissertação no que diz respeito à avaliação com base em SIG do potencial
brasileiro para CSP e da modelagem e simulação de plantas CSP no SAM.
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No que tange a avaliação do potencial para CSP com base em sistema de informação
geográfica, foi possível observar as principais informações a serem consideradas,
assim como o critério que cada autor adota para estas informações. Além disso, é
possível perceber diferentes abordagens metodológicas para a condução de análises
desta natureza, porém pontos em comum podem ser identificados nestas abordagens.
No que diz respeito à literatura científica voltada para a modelagem e simulação de
plantas CSP, observam-se estudos relevantes aplicados para o Brasil, identificando-se
os principais parâmetros a serem considerados na modelagem de plantas CSP.
Dessa maneira, o próximo capítulo descreve a metodologia, base de dados, critérios
de exclusão de áreas, parâmetros técnicos das plantas CSP modeladas, entre outros
aspectos relevantes considerados nesta dissertação.
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4

METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia aplicada para o desenvolvimento desta
dissertação, incluindo: a descrição da base de dados georreferenciada; a etapa de
geoprocessamento para exclusão de áreas inadequadas à instalação de plantas CSP;
a identificação das localidades nas quais as plantas CSP foram modeladas e
simuladas, assim como os parâmetros técnicos utilizados para modelá-las e simulálas; a otimização do múltiplo solar realizada para as tecnologias CSP consideradas; a
aplicação do critério de requerimento mínimo de área; e a análise da disponibilidade
hídrica nas áreas identificadas como sendo aptas à instalação de plantas CSP no
Brasil.
Apesar de a ordem cronológica das etapas de geoprocessamento e de modelagem
realizadas nesta dissertação e descritas a seguir não corresponder à estrutura
adotada neste capítulo, optou-se por descrever a metodologia organizando as etapas
de acordo com a característica da etapa (geoprocessamento e simulação). Entretanto,
será elucidado ao longo do capítulo o encadeamento das etapas adotadas na
metodologia aplicada nesta dissertação. O fluxograma apresentado na Figura 18
evidencia a ordem e o encadeamento das etapas de geoprocessamento e simulação
de plantas virtuais;
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Figura 18 – Etapas de geoprocessamento e simulação de plantas virtuais
Fonte: Elaboração própria

4.1

Geoprocessamento

A etapa de geoprocessamento foi realizada com auxílio do software ArcGIS,
desenvolvido pela Environmental Systems Research Institute (ESRI). O ArcGIS possui
diversas ferramentas, possibilitando a aplicação de técnicas de geoprocessamento. Os
arquivos utilizados no software ArcGIS foram adquiridos de bases de dados públicas e
se encontram em formato shapefile. Um arquivo shapefile possui as informações de
coordenadas geográficas de feições geográficas que podem incluir pontos, linhas ou
polígonos. A versão do ArcGIS utilizada nesta dissertação foi a versão ArcGIS
Desktop 10.
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4.1.1

Base de dados georreferenciada

A partir das variáveis chave e critérios relevantes identificados na literatura científica
para análise do potencial de CSP com base em SIG avaliou-se a base de dados
georreferenciada disponível publicamente para que fosse possível obter os arquivos
em formato shapefile a serem utilizada nesta dissertação.
Os critérios a serem considerados na análise do potencial para CSP com base em SIG
conduzida

nesta

dissertação

estão

relacionados

às

seguintes

informações

georreferencidas: radiação solar direta normal, declividade do terreno, Unidades de
Conservação (UCs), terras indígenas, reservatórios de usinas hidrelétricas, áreas
urbanas, corpos d’água, subestações, área de servidão de linhas de transmissão,
rodovias, disponibilidade hídrica, uso do solo e requerimento mínimo de área 7. Com
isso, a base de dados georreferenciada utilizada nesta dissertação constitui-se em
todos os critérios acima citados à exceção do requerimento mínimo de área, que no
caso desta dissertação foi obtido com as simulações realizadas no SAM e aplicado na
análise do potencial para CSP no Brasil, através de técnicas de geoprocessamento
com o auxílio do software ArcGIS, não se constituindo, portanto, em um arquivo de
formato shapefile.
Dessa maneira, a pesquisa para compor a base de dados georreferenciada segundo
os critérios adotados se configurou em uma importante etapa do trabalho desenvolvido
nesta dissertação. Os dados disponíveis na internet podem ser obtidos em websites
de diversos órgãos como o United Nations Environment Programme (SWERA, 2011),
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2012), Agência Nacional de Águas (ANA, 2012a), Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA, 2012a). A Tabela 6 descreve a base de dados georreferenciada utilizada
nesta dissertação, assim como o órgão ou agência responsável pela disponibilização
do dado.

7

O critério de requerimento mínimo de área não se constitui especificamente em um dado georreferenciado. Os
valores para o requerimento mínimo de área foram obtidos com as simulações no SAM e aplicados na informação
georreferenciada das áreas aptas para CSP no Brasil.
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Tabela 6 - Base de dados georreferenciada utilizada para avaliação do potencial
brasileiro para CSP
Dado Georreferenciado

Responsável pela disponibilização

Referência

Solar and Wind Energy Resource Assessment
Radiação Direta Normal

Declividade

(SWERA)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa)

SWERA (2011)

EMBRAPA (2012a)

Unidades de Conservação

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

MMA (2011)

Terras Indígenas

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

MMA (2011)

Reservatórios

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Áreas Urbanas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Corpos d'Água

Agência Nacional de Águas (ANA)

Subestações

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

ANEEL (2012)

Linhas de Transmissão

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

ANEEL (2012)

Rodovias

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

MMA (2011)

Disponibilidade Hídrica

Agência Nacional de Águas (ANA)

ANA (2012b)

Uso do solo

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

UFMG (2012)-

Regiões Hidrográficas

Agência Nacional de Águas (ANA)

(ANA, 2012a)

ANEEL (2012)
IBGE (2012)
-

Fonte: Elaboração própria

Como os dados foram obtidos de diversas bases de dados distintas foi necessário
realizar uma etapa de pré-processamento de toda a informação georreferenciada
obtida para padronizá-la em relação ao sistema de coordenadas geográfico utilizado
nesta dissertação. O sistema de coordenadas geográfico utilizado nas etapas de
geoprocessamento que não envolvem o cálculo de áreas ou distâncias foi o South
American Datum 1969 (SAD69). Alguns dados georreferenciados obtidos nas bases
de dados disponíveis ao público já se encontravam com esse sistema de coordenadas
geográfico. Os dados que não possuíam nenhum sistema de coordenadas geográfico
associado ou outro sistema diferente do SAD69 passaram pela etapa de préprocessamento a fim de garantir a uniformização da base de dados georreferenciada.
É importante ressaltar que alguns dados utilizados se encontram em resoluções
espaciais distintas, como, por exemplo, o dado de radiação solar direta normal, que
possui células de 10 km x 10 km, e os dados com as informações acerca dos
percentuais de inclinação do relevo brasileiro, obtidos na base de dados da
EMBRAPA, que possuem resolução espacial de 90 m x 90 m. Esta diferença de
resolução não traz maiores implicações para a aplicação da metodologia proposta
nesta dissertação, uma vez a informação georreferencia a respeito da radiação solar
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direta normal é o dado georreferenciado de partida na metodologia proposta nesta
dissertação. Sendo assim, a sobreposição de outras informações georreferenciadas
com a informação de radiação direta normal pode levar à subdivisão de uma célula
inicial de 10 km x 10 km. Porém, as informações a respeito da radiação solar direta
normal se preservam ao longo de toda a análise com base em sistemas de informação
geográfica realizada nesta dissertação.
A seguir a base de dados georreferenciada utilizada nesta dissertação e apresentada
na Tabela 6 é descrita, buscando-se apresentar as informações relevantes de cada
dado georreferenciado, assim como evidenciar os critérios de exclusão associados a
cada informação considerada na avaliação do potencial para CSP no Brasil realizada
nesta dissertação.
Radiação Direta Normal
As informações georreferenciadas sobre a radiação direta normal para o Brasil
constituem-se no dado georreferenciado mais importantes utilizado na etapa de
geoprocessamento da avaliação do potencial para CSP no Brasil realizada nesta
dissertação. A importância desse dado está associada ao fato de restringir, logo de
partida, as áreas a serem analisadas a partir dos critérios descritos a seguir, apenas
àquelas que apresentam radiação solar direta normal superior a 2.000 kWh/m 2.ano.
Dessa maneira, o dado de partida para análise com base em Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) do potencial brasileiro para a energia solar térmica realizada nesta
dissertação consistiu na aplicação do critério de exclusão de áreas mencionado acima
para as informações georreferenciadas de radiação solar direta normal. Estas
informações estão disponíveis no website do Solar na Wind Energy Resource
Assessment (SWERA, 2011). O SWERA trata-se de um programa do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme –
UNEP) para a aplicação de ferramentas para a geração e disponibilização de dados
para o suporte a decisões de investimento, que envolvam fontes renováveis de
energia como a solar e a eólica (UNEP, 2013).
De acordo com SWERA (2011), o modelo BRASIL-SR e o software SPRING, ambos
desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram utilizados
para a geração dos dados de radiação direta normal em formato shapefile utilizados
nesta dissertação. Esses dados possuem resolução de 10 km, isto é, atribuem valores
médios de radiação direta normal, expressos em Wh/m 2.dia para células de 10x10km.
Os valores médios diários de radiação direta normal estão disponíveis por mês, por
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estação do ano ou por ano. O critério para exclusão de áreas de acordo com o valor
mínimo de radiação solar direta normal de 2.000 kWh/m 2.ano adotado nesta
dissertação refere-se ao valor de radiação direta normal diária para um ano,
convertendo-se o valor médio de radiação direta normal diário, expresso na base de
dados em Wh/m2.dia, para o valor de radiação direta normal incidente na superfície
terrestre em um ano, expresso em kWh/m 2.ano.
Declividade
Os dados georreferenciados com informações sobre a declividade do relevo no
território brasileiro foram obtidos no website da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA). A Embrapa possui um centro para pesquisas e inovações
geoespaciais, denominado Embrapa Monitoramento por Satélite, que recentemente
gerou a base de dados georreferenciada do relevo e da topografia do Brasil, a partir
dos dados gerados pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Os dados estão
disponíveis com uma resolução de 90 m x 90 m e possuem, entre outras informações,
o percentual de inclinação do relevo brasileiro.
As faixas de percentual de inclinação disponíveis nos dados georreferenciados obtidos
possuem uma divisão a faixa compreendida entre 0% e 3%. Dessa maneira, o critério
de exclusão de áreas para a avaliação do potencial para CSP no Brasil aplicado nesta
dissertação considerou que áreas com radiação solar direta normal superior a 2.000
kWh/m2.ano situadas em regiões com percentual de inclinação do terreno superior a
3% não são aptas à instalação de plantas CSP, sendo portanto excluídas da análise.
Como a resolução espacial das informações sobre declividade do terreno para o Brasil
é de 90 m x 90 m, os arquivos a serem processados no ArcGIS foram subdivididos de
acordo com as imagens de satélite que originaram os dados para que fosse possível
conduzir as análises sem sobrecarregar, em termos de processamento computacional,
as etapas de geoprocessamento realizadas com o auxílio do software ArcGIS.
Unidades de Conservação
As informações georreferenciadas a respeito das unidades de conservação (UCs)
brasileiras foram obtidas na base de dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As
informações estão organizadas por níveis da federação (nível federal, estadual e
municipal), assim como por categoria. Dessa maneira, as UCs podem estar
enquadradas em Unidades de Conservação de Proteção Integral ou Unidades
Conservação de Uso Sustentável. Dessa maneira, os dados obtidos totalizam seis
arquivos de acordo com as a classificação descrita acima.
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Foi assumido que as áreas com radiação direta normal superior a 2.000 kWh/m 2.ano e
incidentes

em

áreas

com

a

presença

de

Unidades

de

Conservação,

independentemente de seu nível federal de administração ou de sua categoria, seriam
excluídas, caracterizando-se como inadequadas para a instalação de plantas CSP. De
forma conservadora optou-se por incluir as Unidades de Conservação que ainda se
encontram em fase de planejamento.
Dessa maneira, os seis arquivos extraídos da base de dados do Ministério do Meio
Ambiente foram agregados em um único arquivo para ser utilizado na técnica de
geoprocessamento para exclusão de áreas a ser descrita na próxima seção deste
capítulo.
Terras Indígenas
Os dados em formato shapefile com as feições geográficas dos territórios brasileiros
ocupados por terras indígenas também foram obtidos na base de dados
georreferenciada do Ministério do Meio Ambiente. Assim como para os dados
georreferenciados das Unidades de Conservação, existe a classificação no arquivo
referente às terras indígenas que descreve se estas estão em fase de planejamento.
Com isso, foram excluídas as áreas com radiação direta normal superiores a 2.000
kWh/m2.ano que incidem em terras indígenas existentes e planejadas.
Reservatórios
O sistema de geração de energia elétrica brasileiro possui grande participação de
usinas hidrelétricas (UHE). Muitas delas possuem grande capacidade instalada e
extensas áreas ocupadas por reservatórios. Nesse sentido, análises com base em
sistemas de informação geográfica para a avaliação do potencial para CSP no Brasil
devem considerar em seus critérios de exclusão as áreas ocupadas pelos
reservatórios de usinas hidrelétricas, uma vez que representam corpos d'água de
grande extensão.
A informação geográfica que inclui as áreas no Brasil ocupadas por reservatórios de
usinas hidrelétricas pode ser obtida no Sistema de Informações Geográficas do Setor
Elétrico (SIGEL). Este sistema de informações é gerenciado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e possui diversas informações do setor elétrico.
As áreas ocupadas pelos reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil foram
sobrepostas à informação georreferenciada referente à radiação solar direta normal a
fim de identificar as áreas com radiação solar direta normal superior a 2.000
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kWh/m2.ano incidentes em áreas ocupadas por estes reservatórios. Após a
identificação destas áreas, as mesmas foram excluídas da análise.
Áreas Urbanas (Setores Censitários)
Os dados georrefenciados com as informações a respeito das áreas urbanas foram
obtidas na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A
pesquisa do Censo, realizada pelo IBGE, apresenta seus resultados por setores
censitários. Além de apresentar os resultados em formas de tabelas, o IBGE
disponibiliza arquivos em formato shapefile dos setores censitários do Brasil, o que
possibilita a avaliação dos resultados do Censo de forma georreferenciada. A base de
dados contendo as informações georreferenciadas desagregadas por setores
censitários para o Censo de 2010 foi utilizada nesta dissertação (IBGE, 2012).
Além de conter os resultados da pesquisa do Censo 2010, as feições geográficas que
correspondem aos setores censitários possuem a classificação quanto à área rural ou
área urbana. Após o pré-processamento das informações sobre os setores censitários,
no sentido de extrair apenas as áreas urbanas, as informações puderam ser utilizadas
na avaliação do potencial para CSP realizada nesta dissertação. As áreas com
radiação direta normal superiores a 2.000 kWh/m 2.ano localizadas em áreas urbanas
foram excluídas.
Vale a pena ressaltar que, inicialmente, esta base de dados do IBGE contendo
informações precisas a respeito das áreas urbanas do Brasil não havia sido
identificada. Com isso, a primeira abordagem para a incorporação das áreas urbanas
na análise com base em SIG realizada nesta dissertação consistiu na geração própria
de informações georreferenciadas relacionadas às áreas urbanas a partir de
EMBRAPA (2012b), que disponibiliza o valor das áreas urbanas para cada localidade
no Brasil em formato de tabelas. Como os dados mencionados em EMBRAPA (2012b)
não são apresentados de forma georreferenciada, isto é, em formato shapefile, a
abordagem inicial para incluir as áreas urbanas do Brasil na análise com base em SIG
proposta nesta dissertação assumiu que os valores apresentados pelo estudo da
Embrapa corresponderiam às áreas urbanas assumindo-se uma forma geométrica
circular a partir da informação georreferenciada8 de localidades brasileiras, obtidas
também no website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012).

8

Esta informação georreferenciada obtida no website do IBGE se refere a um arquivo em formato shapefile de ponto,
e não de polígono. O arquivo em formato shapefile de polígono com as áreas urbanas foi extraído dos dados
georreferenciados relacionados aos setores censitários.
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Com a identificação das informações do IBGE a respeito dos setores censitários foi
possível refinar os dados, uma vez que a precisão do georreferenciamento das áreas
urbanas através dos setores censitários para este caso é muito maior (Figura 19). É
possível notar que não apenas o limite geográfico das áreas urbanas na abordagem
inicial continha significativa imprecisão, mas também o valor da área urbana estava
sendo considerado de forma imprecisa, uma vez que parte da área urbana não estava
contemplada na abordagem inicial (Figura 19). A Figura 19 apresenta a comparação
entre os limites da área urbana obtidos com a abordagem inicial (em vermelho),
baseada em EMBRAPA (2012b), com os dados georreferenciados dos setores
censitários (em roxo), extraídos da base de dados do Censo 2010 (IBGE, 2012), para
a cidade de Jáu, no estado de São Paulo.

Figura 19 - Comparação entre abordagem inicial para consideração das áreas urbanas
com dados georreferenciados dos setores censitários
Fonte: Elaboração própria
Nota: Em vermelho: abordagem inicial; em roxo; limites dos setores censitários.

Corpos d’Água
Considerar as áreas do território brasileiro ocupadas por grandes cursos d'água é de
extrema relevância para análise com base em sistema de informação geográfica. Além
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de possuir as feições geográficas das áreas ocupadas por rios, essa base de dados
possui informações referentes às áreas ocupadas por lagos e lagoas.
Essas informações foram obtidas junto à equipe de geoprocessamento do Instituto
Virtual Internacional de Mudanças Climáticas do Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação

e

Pesquisa

da

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro

(IVIG/COPPE/UFRJ). A base de dados foi gerada pela Agência Nacional de Águas e
possui a classificação dos corpos d’água em corpos d’água permanentes e corpos
d’água intermitentes. O critério de exclusão foi aplicado tanto aos corpos d’água
permanentes quanto aos intermitentes e consistiu na exclusão de áreas com radiação
direta normal superior a 2.000 kWh/m 2.ano incidentes nestas duas categorias de
corpos d’água.
Subestações
Como a avaliação do potencial para a tecnologia de concentração solar (CSP) no
Brasil proposta nesta dissertação pretende avaliar plantas de grande escala
conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), em consonância com as tendências
observadas para esta tecnologia internacionalmente, onde este nicho apresenta o
maior potencial de reduções de custos no médio prazo, faz-se necessário incluir nesta
avaliação a infraestrutura de subestações do Sistema Interligado Nacional.
Como descrito anteriormente, a base de dados georreferenciada do setor elétrico
brasileiro, disponível no Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico
(ANEEL, 2012), possui diversas informações sobre o setor, como, por exemplo, aquela
relacionada às subestações do Sistema Interligado Nacional. Essa informação, porém,
está disposta em um arquivo shapefile com feições geográficas em forma de ponto,
isto é, não há uma área associada a esta informação. Considerou-se 40 km como
distância máxima às subestações para a instalação de plantas CSP com o objetivo de
fornecerem energia elétrica ao SIN. Dentre os estudos que consideram a proximidade
à infraestrutura de transmissão de energia elétrica como critério na avaliação do
potencial para fontes renováveis de energia utilizadas para a produção de eletricidade,
a distância máxima adotada como critério de exclusão varia em uma faixa de 1 km a
40 km (Fluri, 2009). A adoção da distância de 40 km a subestações como critério para
a avaliação do potencial brasileiro para CSP nesta dissertação tem como objetivo
garantir um caráter conservador e restritivo que provavelmente teria reflexos nos
custos das primeiras plantas CSP a serem instaladas no Brasil, uma vez que a
expansão da infraestrutura de subestações não seria necessária.
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A base de dados com as informações georreferenciadas sobre as subestações do
Sistema Interligado Nacional categorizam as informações disponíveis de acordo com a
situação de cada subestação no que diz respeito ao seu estágio (operação e
planejada). Foram incorporadas no critério de exclusão da análise as subestações em
operação e aquelas em planejamento. As técnicas de geoprocessamento utilizadas
para realizar a exclusão dessas áreas serão descritas nas próximas seções deste
capítulo.
Linhas de Transmissão
As linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional possuem uma faixa de
servidão de 200m. Adotou-se o critério de exclusão de áreas situadas dentro dos
limites da faixa de servidão das linhas de transmissão.
As informações georreferenciadas das linhas de transmissão do SIN apresentam as
informações de acordo com a tensão de cada linha e de acordo com sua respectiva
situação (operação e planejada). Incorporou-se no critério de exclusão da presente
dissertação as linhas de transmissão planejadas e existentes.
Rodovias
Como a instalação das primeiras plantas CSP no Brasil não deve demandar a
expansão da malha rodoviária do país, o que, assim como observado para a
infraestrutura subestações do Sistema Interligado Nacional, poderia ter reflexos no
custo de capital dessas plantas CSP, a avaliação do potencial para CSP realizada
nesta dissertação considera as informações georreferenciadas da infraestrutura de
transporte do país.
Plantas CSP são constituídas de diversos componentes, em cuja composição se
destacam as superfícies refletoras. Nesse sentido, o transporte dos componentes até
o local de instalação de plantas CSP pode se configurar como um fator restritivo que
demandaria a expansão da malha de transportes para atendimento de regiões com
radiação solar direta normal adequada, porém localizadas distantes de rodovias, por
exemplo. A distância máxima a rodovias considerada nesta dissertação é de 10 km.
Dessa maneira, assim como para o critério associado à proximidade a subestações,
pretende-se assumir um caráter conservador e que teria impacto positivo nos custos
associados à instalação das primeiras plantas CSP no Brasil, uma vez que a expansão
da malha rodoviária para atendimento a áreas identificadas como sendo aptas à
instalação de CSP não se faria necessária para grandes distâncias. Dutra (2007)
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analisa o potencial eólico no interior do Brasil e acresce um percentual ao investimento
inicial de usinas eólicas em função da distância de áreas aptas ao litoral brasileiro.
Os dados em formato shapefile das rodovias brasileiras foram obtidos na base de
dados geográficos disponibilizada ao público pelo Ministério do Meio Ambiente através
da plataforma i3geo.
As informações georreferenciadas relacionadas à malha rodoviária brasileira, obtidas
no website do Ministério do Meio Ambiente, categorizam as rodovias quanto à
pavimentação, duplicação, entre outros. Adicionalmente, é possível identificar aquelas
que estão em fase de planejamento. O critério de exclusão descrito acima foi aplicado
para todas as categorias de rodovias que constam nos arquivos georreferenciados
utilizado nesta dissertação. Uma análise mais detalhada que incorpore estas
informações poderia considerar em mais detalhes aspectos da rodovia, como a
pavimentação ou curvas muito acentuadas, uma vez que grandes caminhões devem
realizar o transporte de componentes de uma planta CSP. Esses aspectos não foram
incorporados na análise proposta nesta dissertação.
Disponibilidade Hídrica
Plantas CSP que fazem uso de sistema de resfriamento úmido possuem um consumo
elevado de água para a refrigeração do sistema de potência. Nesse sentido, avaliar de
forma georreferenciada a disponibilidade hídrica das regiões brasileiras aptas à
instalação de plantas CSP contribui para identificar se as regiões com boa aptidão,
identificadas a partir dos critérios descritos acima, se encontram em situação de stress
hídrico.
A Agência Nacional de Águas (ANA) realiza periodicamente uma análise da conjuntura
dos recursos hídricos brasileiros, onde apresenta mapas evidenciando a relação entre
a demanda e a disponibilidade hídrica dos principais cursos d'água do país. A base de
dados georreferenciada utilizada para a produção desses mapas não se encontra
disponível ao público. Porém, foi solicitado junto à ANA o envio dos arquivos em
formato shapefile contendo as informações a respeito da relação entre demanda e
disponibilidade hídrica dos principais cursos d'água do Brasil. Os dados foram
enviados por correio através de um ofício, o que possibilitou incluí-los na avaliação do
potencial para CSP proposta nesta dissertação (ANA, 2012b).
Vale a pena ressaltar que como os dados descritos acima apresentam a relação entre
a demanda e a disponibilidade para os principais rios brasileiros, a análise
incorporando esta informação possui caráter qualitativo. Por mais que esta relação se
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mostre crítica para determinado curso d’água, é possível que haja uma vazão
outorgável que seria capaz de atender as plantas CSP modeladas e simuladas nesta
dissertação. Sendo assim, a análise apenas indica em qual região hidrográfica as
áreas aptas à instalação de plantas CSP no Brasil estão inseridas, assim como
apresenta a relação entre demanda e disponibilidade hídrica dos principais rios de
cada região hidrográfica.
Uso do solo
As informações georreferenciadas a respeito do uso do solo no Brasil não foram
obtidas em base de dados disponíveis ao público, pois se identificaram apenas
informações sobre uso do solo em nível estadual, disponíveis publicamente em
websites. Uma vez que esta dissertação se propõe avaliar nacionalmente o potencial
para CSP, foi necessário entrar em contato com a o Professor Britaldo Silveira Soares,
do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), que avaliou e simulou o setor uso da terra na elaboração do Estudo de Baixo
Carbono para o Brasil, para solicitar os arquivos em formato shapefile com as
informações sobre o uso da terra (Gouvello et al., 2010; UFMG, 2012). O Estudo de
Baixo Carbono para o Brasil avaliou as mudanças no uso do solo para um horizonte
temporal até 2030 para dois cenários: um cenário de referência, que considera a
continuidade das dinâmicas de mudanças no uso do solo observadas atualmente; e
outro de baixo carbono, que incorpora ações para a redução do desmatamento e para
o aumento da produtividade agropecuária em especial para a atividade pecuária,
tornando-a mais intensiva e avaliando as consequências nas mudanças no uso do
solo a partir desta premissa (Gouvello et al., 2010).
Os dados enviados por e-mail pelo Professor Britaldo Silveira Soares, do Centro de
Sensoriamento Remoto da UFMG, correspondem às mudanças no uso do solo para o
cenário de referência do Estudo de Baixo Carbono para o Brasil. Eles possuem a
projeção para o Brasil das mudanças no uso do solo do ano de 2008 ao ano de 2030.
Dessa maneira, existe um arquivo com o mapeamento do uso do solo para cada ano
do período citado acima. Os dados georreferenciados para o uso do solo no ano de
2012 para o cenário de referência do Estudo de Baixo Carbono para o Brasil foram
utilizados na análise com base em SIG realizada nesta dissertação.
Um dos importantes resultados do Estudo de Baixo Carbono para o Brasil, no que
tange o setor mudança no uso do solo, foi a identificação de que o aumento da
produtividade pecuária de forma significativa, no cenário de baixo carbono, seria capaz
de disponibilizar terras suficientes para acomodar outros usos do solo sem exercer
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pressões nas fronteiras agrícolas. Nesse sentido, como os dados utilizados nesta
dissertação se referem ao cenário de referência do Estudo de Baixo Carbono para o
Brasil, é bastante razoável supor que as áreas categorizadas como pastagens, neste
cenário, possuirão maior potencial de estarem disponíveis no longo prazo, assumindose que as tendências de aumento da produtividade propostas para o outro cenário,
isto é, propostas para o cenário de baixo carbono ocorrerão de fato. Nesse sentido,
além do fato de as áreas de pastagens para o cenário de referência possuírem maior
potencial de estarem disponíveis para outros usos no longo prazo, o custo da terra
associados a essas áreas possivelmente será menor. Sendo assim, a incorporação
das informações georreferenciadas sobre o uso do solo para a avaliação do potencial
de CSP no Brasil aplicada nesta dissertação se deu no sentido de excluir áreas com
radiação direta normal que incidem em outros usos do solo que não pastagens.
4.1.1.1 Comentários Finais
Uma vez apresentados as informações georreferenciadas que foram utilizadas nesta
dissertação, assim como os critérios para a exclusão de área associada a cada uma
delas, é interessante comparar a análise proposta nesta dissertação com as análises
conduzidas por estudos aplicados a outros países, conforme apresentado no capítulo
anterior. Nesse sentido, a Tabela 7 evidencia que as informações georreferenciadas, o
objetivo proposto e as tecnologias CSP consideradas nesta dissertação, tornam a
mesma consideravelmente abrangente no que diz respeito à avaliação do potencial
para CSP com base em sistemas de informação geográfica.
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Tabela 7 - Comparação entre estudos com base em sistemas de informação geográfica aplicados para CSP
Fluri (2009)

Gastli et al. (2010)

Clifton &Boruff (2010)

Bravo et al. (2007)

Anders et al. (2005)

Pletka et al. (2007)

Dissertação

Objetivo

Avaliação do
potencial

Análise de
localização

Avaliação do potencial

Avaliação do
potencial

África do Sul

Omã

Oeste da Austrália

Espanha

Avaliação do
potencial
Arizona, Estados
Unidos

Avaliação do potencial
e análise de localização

Região de estudo

Avaliação do
potencial
Sudoeste dos
Estados Unidos

Tecnologias CSP

Cilindro parabólico
(6 horas de
armazenamento)

Cilindro parabólico
combinado com
dessalinização de
água

Não especificado

Cilindro parabólico
“Chaminé Solar”

Cilindro parabólico

Cilindro parabólico
(sem e com
armazenamento de
3h e de 6h)

Cilindro parabólico
(sem e com
armazenamento de 6h)
Torre Solar (7,5h de
armazenamento)

Dados de radiação
direta normal

Derivados de
satélite com 40km
x 40km de
resolução

Modelo de radiação
solar do software
ArcGIS para uma
resolução de 40m x
40m

Modelo de radiação
solar do software
ArcGIS para uma
resolução de 90m x
90m

Não especificado

Derivados de
satélite

Derivados de
satélite

Derivados de satélite
com 10km x 10km de
resolução

Radiação direta normal
anual mínima
Declividade máxima

2500 kWh/m2.ano

Não inclui

2000 kWh/m2.ano

1500 kWh/m2.ano

2.464 kWh/m2.ano

2.464 kWh/m2.ano

2000 kWh/m2.ano

1%

1%

4%

2% e7% (SW a SE)

1%

1%

3%

Área mínima requerida

2 km2

2 km2

Não especificado

4 km2

8 km2

5 km2

Obtida a partir da
simulação de plantas
CSP

Proximidade a
subestações

Não inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Inclui

Inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Inclui

Inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Inclui

Inclui

Não inclui

Inclui

Inclui

Inclui

Inclui

Inclui

Proximidade a linhas
de transmissão
Faixa de servidão de
linhas de transmissão
Áreas de proteção
ambiental
Terras indígenas

Brasil

Não inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Inclui

Proximidade a rodovias

Inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Não inclui

Inclui

Inclui

Corpos d’Água

Inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Inclui

Não inclui

Inclui

Áreas urbanas
Uso do solo

Não inclui
Inclui

Não inclui
Não inclui

Não inclui
Inclui

Não inclui
Não inclui

Inclui
Não inclui

Inclui
Não inclui

Inclui
Inclui

Disponibilidade hídrica

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Não inclui

Inclui

Fonte: Elaboração própria
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Uma vez organizada a base de dados em formato shapefile de interesse para a
análise com base em SIG proposta nesta dissertação, e uniformizada no que diz
respeito ao sistema geográfico de coordenadas, é possível iniciar a análise que
envolve basicamente a identificação de áreas onde o desenvolvimento de plantas CSP
se encontraria restrito por algum dos critérios definidos anteriormente. Essa
identificação é realizada através da sobreposição das informações georreferenciadas
(Figura 20).

Figura 20 - Sobreposição georreferenciada de informações relevantes para a avaliação
do potencial de CSP no Brasil
Fonte: Elaboração própria

Aliada a essa sobreposição, diversas técnicas de geoprocessamento foram utilizadas
com o objetivo de excluir áreas inapropriadas para o desenvolvimento da tecnologia de
concentração solar no Brasil. A seguir, as técnicas de geoprocessamento utilizadas
nesta dissertação são apresentadas.

4.1.2

Exclusão de áreas a partir dos critérios adotados

Os dados georreferenciados de radiação solar direta normal se configuram na
informação da qual as áreas serão excluídas, aplicando-se os critérios apresentados
anteriormente. Nesse sentido, a primeira exclusão de áreas com restrição para o
desenvolvimento de plantas CSP se deu para áreas que apresentam radiação solar
direta normal inferior a 2.000 kWh/m2.ano.
Na sequencia, as outras áreas onde algum tipo de restrição incide foram excluídas
adotando-se duas técnicas de geoprocessamento distintas, apresentadas a seguir.
A primeira delas consistiu na aplicação da ferramenta Union do ArcGIS. A Figura 21
ilustra a capacidade da ferramenta de geoprocessamento Union. Em termos práticos
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podemos supor no esquema apresentado na Figura 21 que o retângulo roxo
representa uma área do território brasileiro com a resolução de 10 km x 10 km com
valor de radiação direta normal (Direct Normal Irradiation – DNI) superior a 2.000
kWh/m2.ano. O círculo amarelo representa uma Unidade de Conservação (UC) que
possui parte de sua área incidindo sobre a área com DNI adequado para a instalação
de uma planta CSP. A ferramenta Union une as duas feições geográficas como
apresentado na Figura 21.

Figura 21 - Ferramenta Union do ArcGIS
Fonte: ESRI (2013)

Como um arquivo shapefile também possui informações em forma de tabelas,
referentes à feição geográfica visualizada no mapa, após a aplicação da ferramenta
Union9 é possível identificar quais feições geográficas devem ser excluídas, uma vez
que estas feições geográficas possuem em sua tabela de atributos um registro
associado à Unidade de Conservação (Figura 22).
Essa técnica de geoprocessamento foi aplicada para as restrições que envolvem
declividade do terreno, Unidades de Conservação (UCs), terras indígenas, áreas
urbanas, reservatórios de usinas hidrelétricas, corpos d’água e uso do solo.
É importante ressaltar que, como a exclusão de áreas a partir da aplicação da
ferramenta Union do ArcGIS se baseia apenas na sobreposição de informações
georreferenciadas e é aplicada a critérios que independem de distâncias ou áreas
mínimas, os dados até este momento trabalhados utilizam o sistema de projeções
South American Datum 1969.

9

Para a exclusão de áreas, o software ArcGIS com a extensão ArcInfo possui a ferramenta Erase que possibilitaria a
exclusão de áreas sem a análise dos dados na tabela de atributos, isto é, possibilitaria a exclusão de áreas diretamente
relacionada às feições geográficas, o que torna o tempo dedicado a esta etapa de geoprocessamento
significativamente mais curto. Como para a elaboração desta dissertação foi utilizada a extensão ArcView do ArcGIS, a
abordagem para exclusão de áreas ocorreu da maneira descrita nesta seção.
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Figura 22 - Exclusão de áreas a partir da tabela de atributos após a aplicação da
ferramenta Union do ArcGIS
Fonte: Elaboração própria a partir de ESRI (2013)

A partir do momento em que se faz necessário incluir nos critérios de exclusão
distâncias máximas, como no caso das subestações e das rodovias, é necessário
migrar a base de dados para um sistema de projeção de coordenadas geográficas,
que informe as unidades no mapa em metros, por exemplo. Por isso, uma vez
excluídas as áreas com a aplicação da ferramenta Union, adotou-se o sistema de
projeção de coordenadas geográficas Universal Transversa de Mercator (UTM), de
acordo com cada zona onde as áreas remanescentes aptas à instalação de plantas
CSP incidem.
Dessa maneira, para incluir os critérios de proximidade a subestações do SIN e
rodovias, outras duas técnicas de geoprocessamento foram utilizadas. Os dados em
formato shapefile referentes às subestações do SIN estão disponíveis como pontos
enquanto que as informações georreferenciadas das rodovias brasileiras estão
disponíveis como linhas, Dessa maneira, estes dados não são polígonos, como as
demais informações, e não possuem área associada. Com isso, após determinadas as
distâncias máximas às quais as áreas aptas para a instalação de plantas CSP
poderiam estar situadas das subestações e de rodovias, aplicou-se a ferramenta
Buffer disponível no software ArcGIS. Esta ferramenta gera uma feição geográfica a
partir da feição inicial com uma distância igual, a ser definida pelo usuário, em todas
as direções (Figura 23).
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A distância máxima às subestações adotada como critério nesta dissertação foi de 40
km. Já a distância máxima para rodovias adotada como critério para exclusão de
áreas nesta dissertação foi de 10 km. É importante ressaltar que a combinação dos
dois critérios mencionados acima, isto é, a combinação das distâncias máximas
permitidas a subestações e rodovias forma uma região de interseção onde as áreas a
serem consideradas como aptas devem atender aos dois critérios, situando-se dentro
de uma faixa de 40 km de distância de subestações e dentro de uma faixa de 10 km
de distância de rodovias.
Uma vez gerada as feições geográficas com buffer de 40 km para as subestações e
10 km para as rodovias, foi possível gerar uma feição geográfica combinando os dois
critérios nas áreas de interseção dos buffers para garantir que as áreas aptas se
situem a, no máximo, 40 km de subestações e a, no máximo, 10 km de rodovias.
A partir desta zona de interseção entre o buffer realizado para subestações e o buffer
rodovias,

aplicou-se

a

ferramenta

Clip

do

ArcGIS.

Essa

ferramenta

de

geoprocessamento depende da escolha de uma feição geográfica a ser utilizada como
recorte geográfico para outras informações georreferenciadas. Dessa maneira as
áreas aptas para CSP remanescentes após a exclusão de áreas com a ferramenta
Union, conforme descrito anteriormente, foram “recortadas” de acordo com a feição
geográfica de interseção entre as zonas de buffer de subestações e rodovias. A
ferramenta de geoprocessamento Clip foi utilizada para este realizar este recorte e
excluir as áreas que distam mais de 40 km das subestações do SIN e mais de 10 km
de rodovias (Figura 23).
Tendo em vista que o dado georreferenciado de partida na análise com base em SIG
conduzida nesta dissertação foi aquele relacionado à radiação solar direta normal com
resolução espacial de 10 km x 10 km, observou-se que, após a exclusão de áreas de
acordo com os critérios e técnicas de geoprocessamento descritos acima, algumas
células iniciais de 10 km x 10 km possuíam áreas descontínuas. Contudo, a
informação na tabela de atributos referente a essas duas ou mais áreas descontínuas
possuía apenas uma linha. Este fato traria implicações indesejáveis para as etapas
seguintes, especialmente naquela de aplicação do critério de requerimento mínimo de
área, uma vez que a informação que norteia a aplicação deste critério é aquela que
consta na tabela de atributos que estavam se referindo, nesses casos, a áreas
descontínuas.
Para contornar esse problema e preparar os dados georreferenciados relacionados às
áreas remanescentes após a exclusão dos critérios mencionados acima (radiação
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solar direta normal mínima, exclusão de áreas com a ferramenta Union e exclusão de
áreas a partir do recorte com a ferramenta Clip), utilizou-se a ferramenta denominada
Multipart To Singlepart do ArcGIS. Essa ferramenta não foi utilizada para a exclusão
de áreas em si, porém foi necessária para a etapa seguinte de identificação das
localidades a serem simuladas no SAM e fundamental para a etapa de aplicação do
requerimento mínimo de área. Como o dado de partida para a análise do potencial
brasileiro para CSP consistiu nos dados de radiação solar direta normal do SWERA,
que possuem resolução de 10 km x 10 km, após a exclusão das áreas foi observado
que em muitos casos uma célula de 10 km x 10 km apresentava descontinuidade e
correspondia a uma única linha na tabela de atributos, somando assim as áreas
descontínuas. Assim, a aplicação da ferramenta Multipart To Singlepart permitiu que,
caso existissem áreas descontínuas para um único registro de dados na tabela de
atributos, estas áreas seriam divididas em áreas contínuas preservando o valor de
área associado à área descontínua e garantindo, assim, a aplicação do critério de
requerimento mínimo de área de forma coerente (Figura 23).

Ferramenta de
geoprocessamento Clip

Ferramenta de
geoprocessamento Buffer

Ferramenta de
geoprocessamento Multipart
To Singlepart

Figura 23 - Ferramentas de geoprocessamento do ArcGIS
Fonte: Elaboração própria a partir de ESRI (2013)

Apenas com a aplicação das técnicas de geoprocessamento apresentadas nesta
seção, de acordo com os critérios para exclusão de áreas adotados, é possível obter
uma estimativa com significativa precisão acerca das áreas disponíveis no Brasil para
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a instalação de plantas CSP de grande escala conectadas ao SIN. Entretanto, para
traduzir as áreas identificadas como aptas à instalação de CSP no potencial para CSP
em termos de capacidade instalada e geração de energia elétrica, buscou-se refinar os
resultados através de modelagem e simulações de plantas CSP, para incorporar às
áreas aptas identificadas até então o critério de requerimento mínimo de área, assim
como para identificar para cada área quantos metros quadrados são necessários para
a geração de 1 GWh, por exemplo. Além disso, a modelagem e simulação de plantas
CSP com o auxílio do software SAM possui dados climatológicos específicos para
algumas localidades, o que confere maior refinamento aos critérios de requerimento
de área mínima a serem adotados.
Entretanto, antes de iniciar a etapa de modelagem e simulação de plantas CSP com o
auxílio do software SAM, identificou-se para quais localidades as plantas CSP
deveriam ser modeladas e simuladas.
4.1.3

Obtenção das localidades a serem simuladas no SAM

Após a etapa de exclusão de áreas inapropriadas para a instalação de plantas CSP no
Brasil de acordo com os critérios adotados nesta dissertação buscou se avaliar uma
forma de identificação das localidades a serem simuladas no SAM.
A abordagem inicial realizada nesta dissertação para identificação das localidades a
serem simuladas no SAM após a etapa de geoprocessamento consistiu em
correlacionar visualmente as áreas com aptidão para a instalação de plantas CSP com
as localidades disponíveis no SAM a partir de um mapa (Figura 24).
Vale a pena ressaltar que, neste ponto, se encontra a limitação mais significativa
encontrada na metodologia desta dissertação. Esta limitação está associada ao fato
de o software SAM possibilitar a simulação da geração de energia elétrica a partir de
plantas CSP para um número muito limitado de localidades no Brasil. Os dados para
os Estados Unidos, por exemplo, cobrem uma região muito maior, sendo mais
adequados para o planejamento de novas unidades. Isso se deve ao fato de os dados
climatológicos necessários para as simulações estarem associados a medições
realizadas geralmente em aeroportos, seja pela frequência horária de medição, seja
pelas variáveis que são medidas.
Dessa maneira, em contradição com o nível de detalhamento e precisão adotado
durante a etapa de geoprocessamento, não foi possível obter o mesmo nível de
precisão geográfica no que diz respeito em relação à modelagem e simulação de
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plantas CSP de acordo com as áreas aptas. Mesmo assim, a modelagem e simulação
de plantas CSP a partir do número limitado de localidades disponíveis no SAM possui
significativa relevância uma vez que a aproximação quanto ao desempenho de plantas
para simulações que incorporam os dados climatológicos de localidades brasileiras é
mais recomendável do que a aproximação de dados da literatura para outros países e
regiões.
Contudo, a abordagem inicial exemplificada na Figura 24 se mostrou ainda mais frágil
pelo fato de elencar apenas as localidades Petrolina, Porto Nacional, Bom Jesus da
Lapa, Brasília e Campo Grande (localidades marcadas em roxo na Figura 24), o que
poderia incorrer em uma aproximação ainda menos precisa. Isso ocorre, porque áreas
aptas localizadas mais próximas a outras localidades não seriam consideradas na
abordagem inicial e seriam aproximadas para os valores obtidos com os resultados de
uma simulação realizada para uma localidade mais distante.

Figura 24 - Abordagem inicial para identificação das áreas a serem simuladas no SAM10
Fonte: Elaboração própria

10

Este mapa não contempla a exclusão realizada para a distância mínima a subestações e a rodovias.
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Assim, as funcionalidades do ArcGIS foram exploradas com o objetivo de mitigar este
problema e garantir coerência no que diz respeito à identificação das localidades no
SAM para as quais as plantas CSP serão modeladas e simuladas.
Como o software ArcGIS possui elevada potencialidade para aplicação de técnicas de
geoprocessamento, decidiu-se utilizar a ferramenta Near 3D para identificar para cada
parcela descontínua de área a localidade disponível no SAM mais próxima.
Esta ferramenta de geoprocessamento calcula para cada feição geográfica, referente
às áreas adequadas à instalação de plantas CSP, a localidade do SAM mais próxima.
Um registro referente à localidade mais próxima é efetuado na tabela de atributos,
possibilitando a rastreabilidade para inserção, posteriormente, do critério de
requerimento mínimo de área correspondente a cada feição geográfica.

4.1.4

Aplicação do critério de requerimento mínimo de área

A aplicação do critério de requerimento mínimo de área ocorreu depois de serem
realizadas as simulações das plantas CSP para as localidades identificadas na etapa
anterior. Entretanto, como esta etapa da metodologia envolve também a aplicação de
técnicas de geoprocessamento, optou-se por descrevê-la nesta seção.
Uma vez simuladas as plantas CSP no software SAM foi possível obter para cada
localidade o requerimento mínimo de área. A descrição da metodologia para obtenção
do requerimento mínimo de área para cada localidade será descrita na seção
seguinte.
A aplicação da ferramenta de geoprocessamento Near 3D, descrita na seção anterior,
atribui na tabela de atributos dos dados georreferenciados um registro que indica qual
é a localidade do SAM mais próxima de determinada área apta para a instalação de
plantas CSP. Dessa maneira, os arquivos com as áreas aptas foram divididos de
acordo com a localidade do SAM mais próxima. Com isso, foi possível associar para
cada arquivo georreferenciado contendo as áreas aptas para CSP o critério de
requerimento mínimo de área a ser atribuído.
As áreas inferiores às áreas mínimas demandadas para a instalação de uma planta
CSP com potência de 100 MW para cada tecnologia foram excluídas. Vale a pena
ressaltar que esse critério foi aplicado nas áreas aptas à instalação de plantas CSP de
acordo com a localidade do SAM mais próxima.
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4.1.5

Sobreposição das informações aos dados de disponibilidade hídrica

Uma vez obtidos os resultados finais foi realizada uma análise que consistiu na
identificação da localização das áreas aptas para CSP de acordo com a região
hidrográfica na qual estas áreas se encontram inseridas. A sobreposição das
informações ocorreu da maneira similar á técnica de geoprocessamento aplicada com
a ferramenta Union, porém nenhuma área foi excluída. Ela se prestou apenas para
deixar o registro na tabela de atributos associado à região hidrográfica à qual as áreas
aptas para a instalação de plantas CSP estão inseridas.
Nesse sentido, esta etapa não exclui nenhuma área, apenas contribuiu para a
classificação das áreas segundo as regiões hidrográficas possibilitando análises
relacionadas à disponibilidade hídrica das regiões identificadas como aptas à
instalação de plantas CSP no Brasil.
Inicialmente considerou-se realizar uma análise de proximidade, similar àquela
realizada para a identificação das localidades a serem simuladas no SAM, com o
objetivo de identificar o curso d’água mais próximo e sua situação quanto à relação
entre demanda e disponibilidade hídrica. Porém, não foi possível obter os resultados
de proximidade para as feições geográficas dos cursos d’água. Mesmo assim, analisar
a região hidrográfica na qual as áreas adequadas à instalação de usinas de
concentração solar estão inseridas é relevante para avaliar onde este aspecto pode se
configurar como um limitante ao desenvolvimento de plantas CSP de grande escala
conectadas ao Sistema Interligado Nacional.
4.2

Simulações no SAM

Uma vez definidas as áreas a serem simuladas no SAM através da análise de
proximidade, possibilitada pela ferramenta Near 3D do ArcGIS, inicia-se a etapa de
modelagem e simulação de plantas CSP com o software SAM.
O software System Advisor Model (SAM) foi desenvolvido para auxiliar a avaliação de
desempenho e de custos de tecnologias renováveis para a geração de energia
elétrica, como a tecnologia de concentração solar (CSP), fotovoltaica e eólica (Turchi,
2010).
O desempenho de plantas CSP é simulado no software SAM com base nos
parâmetros técnicos definidos pelo usuário assim como em arquivos com dados
climáticos, disponíveis para algumas localidades do Brasil. Aversão do SAM utilizada
nesta dissertação é a SAM 2012.5.11.
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4.2.1

Tecnologias consideradas e parâmetros técnicos

As simulações no SAM tiveram como principais objetivos obter o valor de
requerimento mínimo de área para plantas típicas CSP, analisando-se a tecnologia
cilindro parabólico sem e com armazenamento térmico (6,0 horas) e a tecnologia torre
solar com armazenamento térmico de 7,5 horas.
Esse valor foi utilizado como critério de exclusão de áreas especificamente para as
áreas que se situam mais próximas de determinada localidade. Após a aplicação da
ferramenta Near 3D os arquivos georreferenciados foram divididos e renomeados de
acordo com o nome da localidade do SAM identificada como sendo a mais próxima.
Cada arquivo então inclui as áreas aptas para instalação de CSP nomeados de acordo
com a localidade do SAM mais próxima a fim de preparar os dados para a elaboração
da próxima etapa da metodologia aplicada nesta dissertação.
As tecnologias cilindro parabólico e torre solar possuirão, em 2017, 94% da
capacidade instalada em CSP no mundo (NREL, 2013). A tecnologia cilindro
parabólico representará, aproximadamente, 64% da capacidade instalada no mundo,
enquanto que a tecnologia torre solar experimentará rápido crescimento chegando a
31% da capacidade instalada mundialmente (Figura 7). Por isso, a avaliação do
potencial brasileiro para tecnologia CSP realizada nesta dissertação inclui a análise do
potencial considerando essas duas tecnologias. Para o caso da tecnologia cilindro
parabólico avaliou-se uma configuração de planta CSP sem armazenamento térmico
de energia e oura com armazenamento térmico de energia de 6,0 horas. Como a
tecnologia torre solar opera com maiores diferenciais de temperatura, tornando o
armazenamento térmico mais atraente do ponto de vista econômico (IRENA, 2013),
além dos benefícios operacionais com o despacho de energia elétrica em períodos
noturnos, por exemplo. Dessa maneira, optou-se por avaliar nesta dissertação o
potencial brasileiro para uma planta CSP torre solar com armazenamento térmico de
7,5 horas. Com isso, as plantas a serem simuladas no SAM para as localidades
identificadas na análise de proximidade realizada na etapa interior são:


Cilindro parabólico sem armazenamento térmico de energia



Cilindro parabólico com armazenamento térmico de 6,0 horas



Torre Solar com armazenamento térmico de 7,5 horas

Optou-se por adotar uma capacidade instalada para as três plantas de 100 MW. Os
dados de custo para plantas incluídos no SAM tomam como base a planta de
referência CSP cilindro parabólico de 100 MW, avaliada por Turchi (2010) Além disso,
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à exceção de apenas uma planta CSP torre solar em construção atualmente na África
do Sul, todas as plantas CSP torre solar em fase de construção ou planejamento até
2017 possuem capacidade instalada superior a 100 MW (NREL, 2013). A maioria
delas terá capacidade instalada de 200 MW e serão instaladas nos Estados Unidos
(NREL, 2013). Entretanto, considerar uma planta com capacidade superior a 100 MW
teria reflexos no requerimento mínimo de área, que aumentaria significativamente,
além do incremento significativo nos custos de capital para a instalação de uma planta
CSP de torre solar deste porte.
No que tange os parâmetros financeiros e econômicos utilizados nas plantas CSP
simuladas no SAM, a taxa de desconto utilizada foi de 10%.a.a., a taxa interna de
retorno (TIR) foi de 15%a.a. e o período de vida útil das plantas CSP simuladas foi de
30 anos. Vale a pena ressaltar que não se buscou avaliar o impacto de incentivos às
tecnologias no que diz respeito a políticas, por exemplo, que determinam tarifas do
tipo feed-in ou outros mecanismos a partir das simulações no SAM, uma vez que os
resultados das simulações relevantes para a avaliação do potencial técnico de CSP no
Brasil nesta dissertação estão relacionados ao desempenho das plantas quanto aos
parâmetros físicos, como a área total demandada, área do campo solar, consumo de
água e geração de energia elétrica.
No que tange as plantas CSP cilindro parabólico e torre solar com armazenamento
térmico simuladas no SAM, foi necessário definir um perfil horário e mensal de
despacho da energia térmica armazenada para o sistema de troca de calor e daí para
o bloco de potência. Assumiu-se que, para todos os meses do ano, a energia térmica
acumulada durante o período da manhã e início da tarde começa a ser despachada a
partir das 14 horas até às 22 horas, visando o atendimento à demanda também no
horário de pico, usualmente no início da noite.
Os sistemas de resfriamento adotados nos três arranjos de tecnologia CSP simulados
no SAM constituíram-se de sistemas de resfriamento úmido. Vale a pena ressaltar
que, independentemente do sistema de resfriamento adotado, a otimização do múltiplo
solar visando à minimização do LCOE gera como resultado para o múltiplo solar o
mesmo valor, porém com uma defasagem para valores superiores de LCOE no
sistema de resfriamento seco, que possui maior custo associado à sua instalação.
Além disso, o sistema de resfriamento seco penaliza energeticamente a planta CSP,
uma vez que sua eficiência termodinâmica é reduzida dado que a rejeição de calor
neste tipo de resfriamento é menor.
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Nesse sentido, uma vez definidos os parâmetros técnicos e econômicos associados a
cada tecnologia e configuração de planta CSP a serem avaliadas nesta dissertação,
simulações foram realizadas variando-se apenas a localidade e com isso os dados
climáticos.
A Tabela 8 apresenta alguns dos principais dados climáticos para cada localidade
simulada no SAM. Vale a pena ressaltar que estes e outros dados climáticos possuem
arquivos associados, denominados TMY (Typical Meteorological Year), contendo a
variação dos dados em um intervalo de tempo de horas, o que possibilita que a
simulação da geração de eletricidade também se dê neste intervalo de tempo.
Tabela 8 - Dados meteorológicos das localidades simuladas no SAM
Radiação Direta
Normal (kWh/m2)

Radiação Global
Horizontal
(kWh/m2)

Temperatura de
bulbo seco (C°)

Velocidade do
vento (m/s)

Belo Horizonte

1.856,0

1.915,8

22,0

1,7

Bom Jesus da Lapa

2.198,5

2.143,2

26,1

1,6

Brasília

1.737,2

1.962,6

21,3

2,1

Campo Grande

1.785,0

1.927,8

24,0

3,9

Cuiabá

1.539,6

1.948,7

26,7

2,0

Curitiba

1.223,2

1.520,9

17,2

3,0

Florianópolis

1.424,6

1.647,2

20,7

3,3

Fortaleza

1.593,9

2.009,9

27,2

3,8

Petrolina

1.833,7

2.076,0

26,8

4,1

Porto Nacional

1.868,8

2.078,0

27,1

1,1

Recife

1.519,8

1.979,6

27,1

3,2

Rio de Janeiro

1.608,5

1.843,3

24,0

2,4

Santa Maria

1.402,2

1.626,4

19,5

2,4

São Paulo

1.275,3

1.678,6

19,5

2,5

Localidades simuladas

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do System Advisor Model (SAM)

A Tabela 8 evidencia que, à exceção da localidade Bom Jesus da Lapa, as demais
localidades disponíveis no software SAM para a simulação de plantas CSP virtuais
possuem radiação direta normal inferior a 2.000 kWh/m 2.ano11. As localidades no
Brasil onde as plantas CSP virtuais foram simuladas com o auxílio do software SAM,
apresentadas na Tabela 8, foram determinadas através da aplicação da ferramenta
Near 3D do ArcGIS. Essa ferramenta calcula para cada parcela de área disponível,
depois da aplicação dos critérios de exclusão, a localidade do SAM mais próxima.
Entretanto, observou-se que, para alguns casos, a localidade mais próxima se situa a
11

Além das localidades apresentadas na Tabela 8, as demais localidades para o Brasil disponíveis no software SAM
possuem radiação direta normal inferior a 2.000 kWh/m 2.ano.
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distâncias significativas (Tabela 9), o que contribui para o fato de que por mais que o
critério inicial de exclusão de áreas esteja relacionado à radiação direta normal mínima
de 2.000 kWh/m2.ano, a maioria das parcelas de áreas disponíveis depois da
aplicação de todos os critérios de exclusão possuirá um critério de requerimento
mínimo de área associado à simulação de uma planta CSP virtual para valores de
radiação direta normal inferiores a 2.000 kWh/m 2.ano (Tabela 8).
Tabela 9 - Faixa de distância entre as áreas aptas e as localidades do SAM mais
próximas
Menor distância entre a área
apta e a localidade do SAM
mais próxima (km)

Maior distância entre a área
apta e a localidade do SAM
mais próxima (km)

114

369

2

368

122

455

5

458

Cuiabá

188

316

Curitiba

279

378

Fortaleza

312

387

Petrolina

223

490

Porto Nacional

174

438

Recife

351

351

São Paulo

169

310

Localidades simuladas
Belo Horizonte
Bom Jesus da Lapa
Brasília
Campo Grande

Fonte: Elaboração própria

Outro fator que contribui para esta incoerência entre o critério aplicado à etapa de
geoprocessamento e o valor de radiação direta normal para as localidades onde as
plantas CSP virtuais foram simuladas está associado à forma de obtenção desses
valores. Os dados climáticos das localidades brasileiras no software SAM foram
obtidos através de medições em aeroportos (EERE, 2013), usualmente realizadas
hora a hora, o que possibilita inclusive analisar aspectos da geração de energia
elétrica simulada neste mesmo intervalo de tempo. Os valores de radiação direta
normal da base de dados georreferenciada do SWERA utilizados nesta dissertação
derivam do modelo BRASIL-SR, desenvolvido pelo INPE, e foram georreferenciados
com o software SPRING, desenvolvido pelo mesmo centro de pesquisas.
Sendo assim, por mais que haja coincidência geográfica entre uma área disponível
obtida na etapa de geoprocessamento desta dissertação com uma das localidades do
SAM, os valores referentes à radiação direta normal da base de dados
georreferenciada do SWERA provavelmente não coincidirão com o valor de radiação
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direta normal associado a esta localidade do SAM. De fato, a Tabela 9 evidencia que
não houve tal coincidência.
Por mais que esta limitação possa subestimar o potencial técnico para CSP no Brasil,
a simulação de plantas CSP virtuais no SAM para obtenção do requerimento mínimo
de área necessário para a instalação da planta virtual é adequada, uma vez que se
configura no local mais próximo disponível para a realização desta simulação. Mesmo
assim, a partir da análise da Tabela 8, é possível notar que o requerimento mínimo de
área será maior, para a maioria das parcelas de área disponíveis identificadas pela
etapa de geoprocessamento, do que a área que seria demandada de acordo com uma
simulação que incorporasse os valores de radiação direta normal da base de dados
georreferenciada do SWERA.
Neste sentido, buscou-se gerar os resultados para o potencial brasileiro para CSP
considerando-se duas alternativas quanto à simulação das usinas termossolares
virtuais. A primeira envolve simular plantas virtuais a partir dos dados de radiação
direta normal disponíveis no SAM para as localidades brasileiras, conforme a Tabela
8, A segunda alternativa envolve alterar os valores de radiação direta normal das
localidades no Brasil disponíveis no SAM para que estes coincidam com o valor de
radiação direta normal médio identificado para às áreas aptas à instalação de plantas
CSP de acordo com as distâncias destas áreas às localidades do SAM. Com isso, os
resultados gerados a partir dos dados de radiação solar direta normal medidos e
disponíveis no SAM (primeira alternativa) - mesmo que estes representem valores
inferiores aos valores de radiação solar direta normal identificados na etapa de
geoprocessamento - podem ser comparados com resultados gerados a partir da
alteração dos valores de radiação direta normal disponíveis para as localidades
brasileiras no SAM (segunda alternativa). Nesse sentido, a aplicação da segunda
alternativa tem como objetivo refinar os resultados das simulações, uma vez que
adequa os valores de radiação direta normal disponíveis no SAM aos valores
encontrados na etapa de geprocessamento para as áreas aptas à instalação de
plantas CSP. A adoção da segunda alternativa para a geração dos resultados também
se caracteriza como uma metodologia a ser aplicada no caso de falta de dados de
radiação solar direta normal para localidades brasileiras.
Para gerar os resultados a partir da aplicação da segunda alternativa, a alteração dos
dados de radiação do SAM foi aplicada aos valores de radiação direta normal,
radiação difusa horizontal e radiação global. Foi calculado o fator de multiplicação
necessário para que o valor da radiação direta normal pudesse ser equivalente àquele
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obtido com os dados georreferenciado do SWERA. Este valor foi utilizado para alterar
os dados mencionados acima, mantendo-se o perfil horário de incidência dos valores
de radiação, porém deslocando-os conforme os fatores de multiplicação,
É importante mencionar que os demais dados climáticos, como velocidade do vento e
temperatura permaneceram inalterados e correspondem às medições realizadas nas
localidades brasileiras disponíveis no SAM.

4.2.2

Otimização do Múltiplo Solar

O múltiplo solar é um parâmetro técnico importante a ser definido no projeto de plantas
CSP. Ele está diretamente relacionado ao tamanho do campo solar, pois define qual é
a proporção entre a energia térmica gerada no campo solar em relação à capacidade
nominal da turbina. Em uma situação onde múltiplo solar é igual a 1, por exemplo, não
haveria perdas de energia térmica, pois mesmo nas melhores condições de radiação
direta normal, isto é, quando o campo solar estivesse gerando seu máximo de energia
térmica, a turbina seria capaz de aproveitar todo o vapor gerado por essa energia
térmica para convertê-lo em eletricidade. Entretanto, em grande parte do tempo, a
turbina operaria parcialmente, comprometendo sua eficiência e deixando de gerar
retorno financeiro para o operador da planta, que no caso de plantas CSP de grande
escala conectadas ao grid, estaria interessado em vender esta energia. Por isso, como
a avaliação do potencial para a tecnologia de concentração solar (CSP) no Brasil
proposta nesta dissertação é voltada para plantas CSP conectadas ao Sistema
Interligado Nacional, é interessante otimizar o múltiplo solar para que o custo nivelado
da energia seja o menor possível.
O processo de simulações paramétricas realizadas no SAM foi abrangente, na medida
em que plantas foram modeladas e simuladas para 13 localidades disponíveis no SAM
e para três arranjos distintos de plantas CSP. Sendo assim, foi necessário otimizar o
múltiplo solar para 39 situações diferentes.
A Figura 25 apresenta um exemplo de simulação paramétrica para a planta CSP de
cilindro parabólico sem armazenamento térmico situada na localidade de Petrolina. O
múltiplo solar, representado pelo eixo horizontal, que minimiza o LCOE para este caso
é igual a 1,29 (Figura 25).
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Figura 25 - Simulação paramétrica para a otimização do múltiplo solar em função do
menor LCOE, Petrolina
Fonte: Elaboração própria

A otimização do múltiplo solar para a tecnologia torre solar também se deu em função
da minimização do LCOE, porém utilizou-se o Optimization Wizard do SAM, que
otimiza de forma combinada o múltiplo solar e a altura da torre.
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5

ESTIMATIVA DO POTENCIAL TÉCNICO DE CSP PARA A GERAÇÃO
ELÉTRICA INTERLIGADA NO BRASIL

Aplicando a metodologia descrita acima foi possível obter o potencial técnico para
CSP no Brasil. Entretanto, além de apresentar o resultado em termos de capacidade
instalada e geração de energia elétrica, este capítulo apresenta os resultados parciais
obtidos nas primeiras etapas de geoprocessamento, assim como após a simulação
das plantas no software SAM.
5.1

Resultados Parciais

Os resultados parciais das etapas de geoprocessamento permitiram a definição das
localidades a serem simuladas no SAM. Por sua vez, os resultados obtidos com as
simulações foram utilizados na análise com base em SIG, refinando-a em termos do
critério de requerimento de área mínima. Esse processo iterativo, portanto, entre as
etapas principais da metodologia aplicada nesta dissertação gera resultados parciais
relevantes, apresentados nas próximas seções deste capítulo.
5.1.1

Características das áreas com radiação direta normal mínima

O primeiro critério de exclusão de áreas adotadas na avaliação do potencial para CSP
no Brasil com base em SIG consistiu em excluir as áreas que apresentam valor de
radiação solar direta normal inferior a 2.000 kWh/m 2.ano. A Figura 26 apresenta os
valores de radiação solar direta antes e depois da exclusão das parcelas com radiação
inferior ao valor mínimo adotado nesta análise. A área disponível, considerando-se
apenas os locais com radiação solar direta normal superior a 2.000 kWh/m 2.ano
estende-se por 1.718.853 km2.
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Figura 26 - Exclusão de áreas com radiação direta normal inferior a 2000 kWh/m 2.ano no
Brasil
Fonte: Elaboração própria

Considerando-se como radiação direta normal mínima o valor de 2.000 kWh/m 2.ano, é
possível notar que as áreas no Brasil que apresentam valor de radiação direta normal
superior a 2.000 kWh/m 2.ano se estendem por diversos estados (Tabela 10). O estado
de Minas Gerais é aquele que possui maior disponibilidade de área à instalação de
plantas CSP considerando-se apenas o critério de radiação solar mínima. Juntamente
com o estado de São Paulo, ambos os estados contribuem para que o subsistema
sudeste do Sistema Interligado Nacional seja aquele com maior disponibilidade de
áreas com radiação solar direta normal superior a 2.000 kWh/m 2.ano (Tabela 10).
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Tabela 10 - Área disponível considerando apenas a exclusão segundo a radiação direta
normal mínima
Área com radiação direta
normal acima de 2.000
kWh/m2.ano (km2)

Participação da área no
total de área disponível
(%)

Radiação direta
normal anual média
(kWh/m2.ano)

Maranhão

18.147

1,06%

2.039

Tocantins

39.725

2,31%

2.047

Amazonas

183

0,01%

2.024

Roraima

6.230

0,36%

2.072

Subsistema Norte

64.285

3,74%

2.047

Bahia

233.540

13,59%

2.144

Ceará

13.474

0,78%

2.061

Paraíba

17.678

1,03%

2.046

157.514

9,16%

2.082

Pernambuco

2.279

0,13%

2.022

Rio Grande do Norte

5.064

0,29%

2.062

Subsistema Nordeste

429.550

24,99%

2.113

Minas Gerais

344.700

20,05%

2.092

São Paulo

179.320

10,43%

2.144

Subsistema Sudeste

524.021

30,49%

2.110

25.032

1,46%

2.029

223.918

13,03%

2.068

5.816

0,34%

2.079

Subsistema Centro-Oeste

254.765

14,82%

2.064

Mato Grosso do Sul

269.680

15,69%

2.084

Paraná

131.188

7,63%

2.085

Santa Catarina

16.520

0,96%

2.027

Rio Grande do Sul

28.844

1,68%

2.025

446.233

25,96%

2.078

1.718.853

100,00%

2.093

Unidade da Federação

Piauí

Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Subsistema Sul
Total

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 10 também apresenta o valor médio anual da radiação direta normal para
cada unidade da federação. Dessa maneira, é possível identificar a qualidade do
recurso solar nas áreas disponíveis identificadas. Nota-se que os estados da Bahia e
de São Paulo possuem um valor médio anual de radiação solar direta de 2.144
kWh/m2.ano. É importante ressaltar que este valor foi calculado após a exclusão das
áreas com valor de radiação solar direta normal inferior a 2.000 kWh/m 2.ano. Além
disso, o cálculo desse valor para cada estado e para cada subsistema do SIN
envolveu a ponderação pela área disponível associada aos valores de radiação direta
normal, de acordo com a Equação 2:
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Equação 2 - Radiação direta normal anual média

∑
∑
Onde:

: Radiação solar direta anual média
: Área disponível na parcela i do estado ou do subsistema

: Radiação direta normal anual na parcela i do estado ou subsistema
Dessa maneira, foi possível avaliar a qualidade do recurso solar para cada estado
ponderando-se a incidência da radiação solar direta normal pela área onde a mesma
incide. O numerador da equação acima é equivalente ao recurso solar disponível em
cada estado ou subsistema por ano, considerando-se apenas as áreas onde a
radiação direta normal é superior a 2.000 kWh/m 2.ano. O recurso solar, portanto,
possui melhor qualidade nos estado da Bahia e de São Paulo. No subsistema
nordeste do SIN o recurso solar possui qualidade ligeiramente superior àquela do
subsistema sudeste, que apresenta maior disponibilidade de área (Tabela 10).
Analisando-se a Figura 26, é possível observar que as áreas aptas nos estado de São
Paulo e da Bahia estão localizadas em direção ao interior do país.
Multiplicando-se o valor médio anual de radiação direta normal pela área disponível,
ou extraindo-se o resultado do denominador da equação apresentada acima, é
possível estimar para cada estado brasileiro ou subsistema do SIN a quantidade
disponível do recurso solar. Aplicando as eficiências de conversão dessa radiação
solar em energia elétrica por plantas CSP seria possível, portanto, estimar o potencial
em termos de geração de energia elétrica. Entretanto, como esta dissertação se
propõe incorporar os valores de desempenho de plantas simuladas às áreas
identificadas como aptas, o cálculo desses valores não possibilita a comparação com
os resultados finais a serem apresentados neste capítulo, uma vez que estes
dependerão fortemente dos resultados da simulação das plantas CSP no SAM.
É importante ressaltar que a exclusão de áreas considerando-se um valor mínimo para
a radiação solar é apenas o ponto de partida da análise com base em sistemas de
informação geográfica proposta nessa dissertação. Contudo, o resultado parcial de
área disponível após a aplicação do critério de valor mínimo de radiação solar direta
normal é relevante para comparações acerca dos resultados finais a serem
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apresentado nas próximas seções, assim como para comparar com resultados obtidos
por outros autores em análises similares.
Soria (2011), por exemplo, com o auxílio do software GeoSpatial Toolkit (GsT) que faz
uso da mesma base de dados para os valores georreferenciados de radiação solar
direta normal, estima a área disponível para CSP, considerando porém um valor
mínimo de 2.190 kWh/m 2.ano para a radiação direta normal, de 97.700,93 km2.
Aplicando-se o mesmo critério de radiação mínima que Soria (2011) aplicou, a área
disponível calculada com o software ArcGIS nesta dissertação é de 97.545,00 km 2.
Soria (2011) também utiliza os dados do SWERA com resolução de 10 km x 10 km e
admite um erro de 10% para o valor de área disponível estimado. Dessa maneira
percebe-se a coerência esperada entre os resultados uma vez que ambos partem da
mesma base de dados, porém utilizam softwares diferentes para excluir áreas com
radiação direta normal inferior aos valores adotas por cada análise.
Outra análise interessante a ser realizada neste ponto, isto é, anteriormente à
aplicação dos demais critérios propostos nesta dissertação está relacionada à
identificação dos municípios onde o recurso solar possui melhor qualidade, obtendo-se
a radiação solar direta normal média a partir da mesma equação apresentada acima.
A Tabela 11 apresenta os 10 municípios no Brasil onde o recurso solar possui melhor
qualidade, considerando-se apenas as áreas com radiação solar direta normal
superior a 2.000 kWh/m 2.ano, além da área com radiação solar direta normal acima de
2.000 kWh/m2.ano. Metade desses municípios está situada no estado da Bahia,
enquanto que 4 deles estão situados no estado de São Paulo (Tabela 11).
Tabela 11 - Municípios com melhor qualidade de radiação solar direta normal,
considerando áreas com radiação solar direta normal acima de 2.000 kWh/m 2.ano
Estado

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Paratinga

BA

2.256

Caturama

BA

2.243

645,57

Município

Área com radiação direta
normal acima de 2.000
kWh/m2.ano (km2)
2.958,74

São Gonçalo do Gurguéia

PI

2.239

1.383,50

Ibipitanga

BA

2.229

946,75

Mogi Guaçu

SP

2.227

814,07

Leme

SP

2.222

405,83

Ibitiara

BA

2.222

1.751,61

Rio do Pires

BA

2.221

890,38

Estiva Gerbi

SP

2.221

73,80

2.220

475,07

Aguaí

SP

Fonte: Elaboração própria
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Além de identificar os municípios onde o recurso solar possui melhor qualidade, é
interessante analisar as áreas do território nacional que apresentam os maiores
valores de radiação direta normal. A Tabela 12 apresenta essas áreas indicando, além
do valor da radiação direta normal em si, o município e o estado nos quais essa
radiação solara direta normal de alta qualidade incide. Nota-se que quando a análise
consiste em identificar as áreas no Brasil onde a radiação solar direta normal possui
seus maiores valores, de acordo com os dados de georreferenciados obtidos no
SWERA, predominam regiões em municípios do estado da Bahia. Além disso, é
possível notar que nenhuma área de incidência dos valores máximos de radiação solar
direta normal identificados para o Brasil é maior do que 100 km 2, o que está
relacionado com o fato da célula dos dados georreferenciados obtidos no SWERA
possuírem resolução espacial de 10 km x 10 km.
Tabela 12 - Áreas no Brasil com os maiores valores de radiação direta normal

Estado

Radiação solar direta
normal máxima
(kWh/m2.ano)

Área onde a radiação
direta normal máxima
incide (km2)

Paratinga

BA

2.328

80,33

Ibotirama

BA

2.328

17,99

Paratinga

BA

2.325

30,98

Ibotirama

BA

2.325

67,35

Paratinga

BA

2.308

49,92

Macaúbas

BA

2.308

5,61

Boquira

BA

2.308

42,75

Paratinga

BA

2.299

98,32

Paratinga

BA

2.297

98,30

Brotas de Macaúbas

BA

2.297

98,20

Município

Fonte: Elaboração própria

Em termos de qualidade da radiação solar direta normal, as áreas apresentadas na
Tabela 12 são aquelas onde possivelmente os LCOEs de plantas CSP seriam os
menores no Brasil, considerando-se todos os outros fatores que compõem o custo de
investimento em uma planta CSP constantes. Entretanto, vale a pena ressaltar que os
resultados parciais apresentados nesta seção consideram como exclusão de áreas
apenas àquelas com radiação direta normal abaixo de 2.000 kWh/m 2.ano. Com isso, é
bastante provável que os resultados apresentados neste momento sofram influência
das restrições impostas a essas áreas de acordo com os demais critérios de exclusão
de áreas adotados na avaliação do potencial para CSP no Brasil nesta dissertação.
Dessa maneira, é importante avaliar como as áreas aptas à instalação de CSP no
Brasil, assim como o potencial associado a cada uma delas se redistribuem depois de
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aplicados os critérios de exclusão propostos nesta dissertação. Essa discussão será
realizada na seção que apresenta os resultados finais.
5.1.2

Análise de proximidade para identificação das localidades a serem
simuladas no SAM

Uma vez aplicados os critérios de exclusão que consideram as informações referentes
ao valor mínimo de radiação solar direta normal, valor máximo de declividade do
terreno, unidades de conservação, terras indígenas, corpos d’água, uso do solo,
reservatórios de usinas hidrelétricas e distância máxima a subestações e rodovias, foi
aplicada a técnica de geoprocessamento descrita no capítulo anterior para
identificação das localidades a serem consideradas na modelagem e simulação de
plantas CSP com o software SAM. Com isso, é possível incluir na análise do potencial
para CSP no Brasil com base em sistema de informação geográfica os resultados das
simulações de plantas CSP aplicando-os de forma iterativa na análise com base em
SIG de acordo com a análise de proximidade entre as áreas aptas para a instalação
de plantas CSP com as áreas disponíveis no SAM.
Sendo assim, o registro que a aplicação da ferramenta de geoprocessamento Near 3D
deixa na tabela de atributos de cada área apta à instalação de plantas CSP serve para
definir as localidades a serem consideradas no SAM para a modelagem e simulação
de plantas, assim como orientam a aplicação do critério de requerimento mínimo de
área e do cálculo do potencial em termos de capacidade instalada e geração de
energia elétrica a serem apresentados neste capítulo.
A Figura 27 apresenta as localidades a serem consideradas no SAM para a
modelagem e simulação de plantas CSP. Esse resultado foi obtido através da
aplicação da ferramenta Near 3D do ArcGIS. Cada parcela de área remanescente
após a aplicação dos critérios de exclusão descritos acima possui maior proximidade
em relação a uma das localidades do SAM indicadas na Figura 27. É possível notar, a
partir da Figura 27, que o fato de existirem poucas localidades com dados que
possibilitam a simulação de plantas CSP no SAM para o Brasil se constitui em uma
significativa limitação, uma vez que resultados do desempenho de plantas CSP serão
incorporados às parcelas de áreas localizadas, em alguns dados, a grandes distâncias
da localidade para a qual se realizou a simulação no SAM. Mesmo assim, pelo fato de
esta localidade ser aquela mais próxima disponível no SAM com dados que
possibilitam simular a geração de energia elétrica, considerá-la para aproximação dos
resultados relacionados ao desempenho de uma planta CSP ali situada ainda
demonstra significativa relevância.
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Figura 27 - Localidades a serem simuladas plantas CSP no SAM
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 13 visa avaliar a magnitude do erro, ou a incerteza, ao se utilizar as
localidades do SAM mais próximas às áreas aptas à instalação de plantas CSP para
simular a geração de eletricidade. É possível notar que, em geral, a radiação direta
normal das áreas aptas é superior ao valor de radiação solar direta do arquivo com
dados climáticos do SAM. Dessa maneira, o desempenho e, consequentemente o
potencial, para as regiões que apresentam radiação solar direta normal superior
àquela que servirá como base para analisar o desempenho de plantas CSP nessas
áreas será de certa maneira subestimado. Esse fato ocorre para a maioria dos casos,
exceto para a localidade de Bom Jesus da Lapa (Tabela 13).
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Tabela 13 - Avaliação quanto à incerteza da radiação direta normal

Localidade
s
simuladas

SAM
(kWh/m2
)

Cilindro
Parabólico
sem
armazenament
o

Incertez
a

Cilindro
Parabólico
com
armazenament
o

Incertez
a

Torre Solar
com
Armazenament
o

Incertez
a

Belo
Horizonte

1.856,00

2.070,46

-10,4%

2.063,19

-10,0%

2.048,98

-9,4%

Bom Jesus
da Lapa

2.198,50

2.130,79

3,2%

2.132,54

3,1%

2.132,04

3,1%

Brasília

1.737,20

2.076,94

-16,4%

2.077,68

-16,4%

2.080,18

-16,5%

Campo
Grande

1.785,00

2.122,10

-15,9%

2.123,89

-16,0%

2.125,69

-16,0%

Cuiabá

1.539,60

2.022,63

-23,9%

-

-

-

-

Curitiba

1.223,20

2.172,76

-43,7%

2.177,53

-43,8%

2.172,04

-43,7%

Fortaleza

1.593,90

2.052,01

-22,3%

2.051,98

-22,3%

2.051,91

-22,3%

Petrolina

1.833,70

2.051,92

-10,6%

2.052,04

-10,6%

2.054,29

-10,7%

Porto
Nacional

1.868,80

2.013,37

-7,2%

2.013,34

-7,2%

2.012,16

-7,1%

Recife

1.519,80

2.008,09

-24,3%

-

-

-

-

São Paulo

1.275,30

2.107,67

-39,5%

2.095,79

-39,1%

2.041,10

-37,5%

Fonte: Elaboração própria

Idealmente, com um número maior de localidades disponíveis no SAM para simular
plantas CSP no Brasil, esta etapa da metodologia adotada nesta dissertação
possibilitaria um maior refinamento dos resultados. Uma alternativa seria criar dados
climatológicos a serem incorporados no SAM, que partissem dos valores de radiação
direta normal da base de dados georreferenciada do SWERA. Seria necessário,
contudo, obter outros dados além da radiação direta normal em uma escala,
idealmente, de pelo menos 10 km x 10 km. Modelos meteorológicos poderiam ser
utilizados, complementado a informação de radiação direta normal para formar os
arquivos de dados meteorológicos a serem incorporados no SAM para a geração de
resultados de simulações mais fidedignos às condições de radiação direta normal e
outros dados meteorológicos das áreas identificadas pela etapa inicial de
geoprocessamento como sendo aptas à instalação de plantas CSP.
5.1.3

Resultados das simulações no SAM

Uma vez identificadas as localidades, através da análise de proximidade, a serem
consideradas no SAM para a simulação de plantas CSP, foi possível simular a
geração de energia elétrica para as três configurações de plantas CSP consideradas
nesta dissertação. Os parâmetros adotados para a modelagem das plantas CSP foram
apresentados no capítulo anterior. Vale a pena ressaltar que para cada configuração
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de planta CSP proposta nesta dissertação, os parâmetros de entrada no SAM
permaneceram constantes, à exceção do múltiplo solar, que foi otimizado para cada
localidade em função do menor LCOE.
Além de a simulação fornecer a produção anual de eletricidade para cada localidade,
outros resultados do desempenho das plantas CSP são relevantes, principalmente o
resultado de área total requerida para cada localidade pelas plantas de CSP de 100
MW para as tecnologias cilindro parabólico, cilindro parabólico com 6 horas de
armazenamento térmico e torre solar com 7,5 horas de armazenamento térmico.
O resultado acerca da área total requerida para as plantas CSP já pode ser obtido no
momento em que se está modelando a planta, mais especificamente na etapa de
otimização

do

múltiplo

solar,

que

determina

a

área

do

campo

solar

e

consequentemente a área total da planta. Os valores referentes à área total das
plantas CSP foram incorporados na análise com base em SIG na medida em que
esses valores constituem o critério de requerimento mínimo de área. Portanto, para as
áreas situadas mais próximas de determinada localidade do SAM, a área mínima
necessária para a instalação de uma planta CSP de 100 MW se deu em função do
desempenho da planta CSP específica desta localidade.
A Tabela 14 apresenta os valores incorporados na análise com base em SIG para a
aplicação do critério de requerimento de área mínimo, além de outros resultados das
simulações como a geração de eletricidade, o fator de capacidade e o consumo de
água, considerando que todas as configurações de plantas CSP simuladas possuem
sistema de resfriamento úmido.
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Tabela 14 - Resultados das simulações das plantas CSP para as localidades indicadas na análise de proximidade
Múltiplo Solar

Belo Horizonte

Área total (km2)

Consumo de Água (m3)

Geração elétrica anual (MWh)

TS
(7,5h)

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

9,08

701.937

1.207.290

1.177.628

167.723

307.793

344.418

19,2%

35,2%

39,3%

1.463.733

1.399.306

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

CP

CP
(6h)

1,29

2,26

2,66

3,03

5,31

850.758

202.837

368.826

412.774

Fator de Capacidade (%)

23,2%

42,1%

47,1%

Bom Jesus da Lapa

1,17

2,09

2,60

2,75

4,91

7,94

Brasília

1,43

2,47

2,93

3,37

5,80

9,68

705.771

1.228.392

1.175.723

167.652

312.519

338.461

19,2%

35,7%

38,6%

Campo Grande

1,34

2,40

2,65

3,14

5,64

8,96

690.567

1.217.436

1.123.515

161.203

303.547

320.990

18,4%

34,7%

36,6%

Cuiabá

1,44

2,58

3,18

3,38

6,07

9,97

660.165

1.168.800

1.129.773

150.112

286.484

312.019

17,2%

32,7%

35,6%

Curitiba

1,44

2,56

2,63

3,38

6,02

8,96

437.643

774.057

150.478

98.868

189.180

208.629

11,3%

21,6%

23,8%

Florianópolis

1,29

2,42

2,90

3,03

5,69

9,68

499.876

898.879

939.335

112.135

219.232

261.734

12,8%

25,1%

29,9%

Fortaleza

1,40

2,58

3,27

3,29

6,07

9,16

700.896

1.272.043

1.207.792

160.232

310.474

330.151

18,3%

35,5%

37,7%

Petrolina

1,29

2,15

2,95

3,03

5,06

9,16

748.122

1.249.530

1.246.322

175.281

310.715

355.297

20,0%

35,5%

40,5%

Porto Nacional

1,27

2,15

2,70

2,99

5,06

8,85

771.344

1.310.974

1.248.898

180.686

324.731

358.288

20,6%

37,1%

40,9%

Recife

1.49

2,58

3.21

3,49

6,07

8,89

696.515

1.233.912

1.159.434

158.503

300.130

315.763

18,1%

34,3%

36,0%

Rio de Janeiro

1,29

2,14

2,64

3,03

5,02

8,96

612.987

1.018.828

1.050.430

141.206

247.975

297.114

16,1%

28,3%

33,9%

Santa Maria

1,38

2,14

2,90

3,24

5,02

9,94

506.110

807.204

915.872

117.107

197.468

260.105

13,4%

22,6%

29,7%

São Paulo

1,49

2,90

2,94

3,49

6,81

10,07

467.425

914.404

837.768

106.155

225.577

229.206

12,1%

25,8%

26,2%

Fonte: Elaboração própria
Nota: CP – Cilindro parabólico; CP (6h) – Cilindro parabólico com 6 horas de armazenamento térmico; TS (7,5h) – Torre solar com 7,5h de armazenamento térmico.
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Os resultados das simulações estão fortemente relacionados aos valores de radiação
direta normal para as localidades disponíveis no SAM conforme apresentados na
Tabela 13. Por isso, a simulação para a localidade de Bom Jesus da Lapa apresenta
um bom desempenho de uma planta CSP nessa localidade. Por outro lado,
localidades como São Paulo e Curitiba apresentam desempenho inferior, o que pode
de certa maneira subestimar o potencial avaliado nesta dissertação uma vez que os
resultados da simulação de plantas a partir de um valor de radiação direta normal
serão aplicados a áreas com valor de radiação direta normal significativamente
maiores, segundo a base de dados georreferenciada do SWERA (Tabela 13).
Este aspecto, porém, também indica a forte necessidade de medir parâmetros
meteorológicos que influenciam no desempenho de plantas CSP nas áreas
identificadas como aptas nesta dissertação, para que se possa avaliar, de fato, o
desempenho de plantas CSP nesses locais com dados climatológicos mais próximos
dos observados nestas regiões.
Tabela 15 - Desempenho das plantas CSP para as localidades simuladas no SAM
Área requerida por MW
instalado (m2/MW)
CP

CP
(6h)

Belo Horizonte

30.339

Bom Jesus da Lapa

Área requerida por MWh
gerado (m2/MWh)

Consumo de água por MWh
gerado (m3/MWh)

TS
(7,5h)

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

53.094

90.802

18

17

26

4,19

3,92

3,42

27.495

49.143

79.396

14

13

19

4,19

3,97

3,39

Brasília

33.658

57.992

96.787

19

19

29

4,21

3,93

3,47

Campo Grande

31.445

56.412

89.634

19

19

28

4,28

4,01

3,50

Cuiabá

33.816

60.679

99.718

22

21

32

4,40

4,08

3,62

Curitiba

33.816

60.205

89.634

34

32

43

4,43

4,09

0,72

Florianópolis

30.339

56.886

96.787

27

26

37

4,46

4,10

3,59

Fortaleza

32.868

60.679

91.556

20

20

28

4,37

4,10

3,66

Petrolina

30.339

50.565

91.597

17

16

26

4,27

4,02

3,51

Porto Nacional

29.865

50.565

88.466

16

16

25

4,27

4,04

3,49

Recife

34.922

60.679

88.893

22

20

28

4,39

4,11

3,67

Rio de Janeiro

30.339

50.249

89.634

21

20

30

4,34

4,11

3,54

Santa Maria

32.393

50.249

99.382

27

25

38

4,32

4,09

3,52

São Paulo

34.922

68.105

100.680

32

30

44

4,40

4,05

3,66

CP

CP
(6h)

TS
(7,5h)

Fonte: Elaboração própria
Nota: CP – Cilindro parabólico; CP (6h) – Cilindro parabólico com 6 horas de armazenamento térmico; TS
(7,5h) – Torre solar com 7,5h de armazenamento térmico.

96

Mesmo assim, a Tabela 15 evidencia que as simulações correspondem aos valores
indicados na literatura científica a respeito do desempenho de plantas CSP para as
tecnologias consideradas nesta dissertação.
5.2

Resultados Finais

A incorporação dos resultados das simulações do SAM, apresentados na seção
anterior, na análise do potencial para CSP o Brasil com base em sistemas de
informação geográfica, possibilitou o refinamento dos resultados, uma vez que o
critério de requerimento mínimo de área foi obtido com o resultado do desempenho de
plantas específicas simuladas a partir da localidade do SAM mais próxima. Além de
fornecer a área mínima demandada por plantas CSP de 100 MW de acordo com cada
tecnologia simulada, os resultados da simulação foram utilizados para se calcular o
potencial em termos de capacidade instalada e geração de energia elétrica a partir de
CSP para o Brasil.
Os resultados obtidos a partir da simulação de plantas virtuais alterando-se o valor da
radiação direta normal para as localidades brasileiras disponíveis no SAM também são
apresentados neste capítulo.
Os valores de área demandada por MW instalado e área demandada por MWh gerado
apresentados na Tabela 15 foram aplicados a áreas remanescentes de acordo com a
localidade do SAM situada mais próxima. A seguir são apresentados os resultados
que se referem ao potencial técnico para CSP no Brasil em termos de capacidade
instalada e em termos de geração de energia elétrica. Os resultados são apresentados
primeiramente considerando-se os estados brasileiros e subsistemas do Sistema
Interligado Nacional. Adicionalmente, calcula-se uma eficiência média por estado e
subsistema do SIN na conversão do recurso solar em energia elétrica a partir dos
dados de radiação solar do SWERA e da geração de energia elétrica obtida com as
simulações no SAM. Posteriormente, o potencial para CSP no Brasil é avaliado
segundo as regiões hidrográficas nas quais as áreas adequadas para a instalação de
plantas CSP estão inseridas. Estes resultados são apresentados para cada tecnologia
considerada nesta dissertação. Por fim, são identificados os municípios no Brasil com
a melhor qualidade de radiação solar direta normal após a aplicação de todos os
critérios de exclusão de áreas proposta nesta dissertação, assim como as áreas com
os maiores valores de radiação direta normal após a mesma análise.
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5.2.1

Potencial segundo as Unidades da Federação e os subsistemas do SIN

O potencial em termos de capacidade instalada identificado para as tecnologias
cilindro parabólico sem e com armazenamento térmico, e para torre solar com
armazenamento térmico foi de 346 GW, 166 GW e 85 GW, respectivamente. O
potencial em termos de energia produzida identificado foi de 602 TWh, 538 TWh e 303
TWh, respectivamente. As tabelas de resultados desta seção apresentam para cada
estado e subsistema do Sistema Interligado Nacional o potencial em termos de
capacidade instalada, o potencial em termos de geração de energia elétrica, a
radiação direta normal média, a área disponível à instalação de plantas CSP, assim
como a eficiência média da região para a conversão da energia solar em energia
elétrica.
Esse valor de eficiência foi calculado de acordo com a Equação 3:

Equação 3 – Eficiência média de conversão da energia solar em energia elétrica

(

)

(

[
[

Onde:

]
] (

[
)

)

]
[

]

: Área disponível apta à instalação de plantas CSP
: Indicador de produção de eletricidade por metro quadrado da localidade l
: Radiação direta normal da área disponível à instalação de plantas CSP
: Área de incidência da energia solar (Área do campo solar considerando
apenas

a

superfície

coletora

e

concentradora,

sem

considerar

os

espaçamentos) para a localidade l
: Área total demandada pela planta na localidade l
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A eficiência de conversão da energia solar em energia elétrica foi um resultado
interessante de ser observado, uma vez que se utilizou para o seu cálculo os dados
georreferenciados de radiação direta normal do SWERA e os dados de desempenho
das simulações de plantas CSP. Com os dados do SWERA foi possível calcular a
energia solar incidente na superfície dos espelhos, ou coletores solares, das plantas
CSP para cada tecnologia. É importante ressaltar que a área ocupada pelos coletores
solares é apenas uma fração da área total ocupada por uma planta CSP. Nesse
sentido, multiplicou-se o valor de radiação direta normal do SWERA pela área total
disponível e pela relação entre a área ocupada por coletores e a área total ocupada
pela planta CSP.
A aplicação deste último fator para a obtenção do valor correto da área na qual a
energia solar está sendo coletada e concentrada possuiu valor médio de 0,24 para as
tecnologias cilindro parabólico com e sem armazenamento térmico, e 0,16 para a
tecnologia torre solar com armazenamento térmico.
A energia elétrica gerada pela planta CSP está apresentada nas tabelas desta seção e
é obtida multiplicando-se a área disponível apta à instalação de plantas CSP pelo
indicador de produção de eletricidade por metro quadrado da planta CSP da localidade
do SAM situada mais próxima a essa área disponível.
Considerando todas as tecnologias CSP avaliadas nesta dissertação e simuladas no
SAM, a eficiência das plantas na conversão da energia solar em energia elétrica variou
de 5,8% a 14,1%. Esses valores de eficiência se situam dentro da faixa esperada para
as tecnologias cilindro parabólico e torre solar (Tabela 2).
A Bahia é o estado com maior potencial para a instalação de plantas CSP, conforme
os três arranjos de plantas CSP considerados nesta dissertação. O estado de São
Paulo é aquele que possui o maior valor de radiação direta normal média,
considerando os resultados obtidos para as plantas CSP cilindro parabólico sem
armazenamento térmico. Considerando os resultados obtidos para as plantas CSP
cilindro parabólico e torre solar com armazenamento térmico, o estado do Mato
Grosso do Sul é aquele que possui o maior valor de radiação direta normal média. A
Bahia é o estado que possui a melhor eficiência média na conversão da energia solar
incidente na área dos coletores solar das plantas CSP em energia elétrica. Isso se
deve à combinação de dois fatores: a radiação direta normal no estado da Bahia
apresenta a maior qualidade dentre os estados brasileiros; e muitas regiões aptas à
instalação de plantas CSP na Bahia estão situadas próximas à localidade de Bom
Jesus da Lapa do SAM, que foi aquela onde o valor de radiação direta normal das
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áreas aptas está mais próximo do valor de radiação direta normal do arquivo com
dados climáticos do SAM para esta localidade (Tabela 13).
Os resultados indicam que vários estados do Brasil possuem áreas aptas à instalação
de plantas CSP após a aplicação dos critérios de seleção de sítios aptos adotados
nesta dissertação.
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Tabela 16 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico sem armazenamento
térmico, segundo unidades da federação e subsistemas do SIN

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiênci
a (%)

Maranhão

436

2.054

13

764

11,8%

Tocantins

4.619

2.013

138

8.346

12,6%

Subsistema Norte

5.055

2.017

151

9.110

12,5%

Bahia

113.180

2.109

3.198

221.233

13,8%

Ceará

127

2.020

4

203

10,1%

Paraíba

18.101

2.056

595

29.027

10,0%

Piauí

19.690

2.045

602

34.233

11,7%

Subsistema Nordeste

151.098

2.093

4.399

284.696

13,0%

Minas Gerais

33.273

2.106

1.059

56.267

10,6%

São Paulo

6.084

2.142

209

6.221

5,8%

Subsistema Sudeste

39.357

2.112

1.268

62.488

9,8%

554

2.023

19

831

9,2%

Goiás

47.341

2.056

1.573

78.855

10,2%

Subsistema Centro-Oeste

47.895

2.055

1.592

79.686

10,2%

Mato Grosso do Sul

103.285

2.126

3.248

166.498

10,1%

175

2.046

6

282

10,5%

Subsistema Sul

103.460

2.126

3.253

166.780

10,1%

Total

346.865

2.099

10.664

602.761

11,3%

Mato Grosso

Paraná

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 17 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico com armazenamento
térmico, segundo unidades da federação e subsistemas do SIN

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiência
(%)

Maranhão

111

2.045

6

345

12,6%

Tocantins

2.194

2.013

111

7.125

13,4%

Subsistema Norte

2.305

2.015

117

7.470

13,4%

Bahia

60.488

2.109

2.998

212.771

14,1%

Paraíba

9.241

2.056

560

28.691

10,5%

Piauí

9.162

2.045

471

28.465

12,4%

Subsistema Nordeste

78.891

2.094

4.029

269.928

13,4%

Minas Gerais

13.670

2.104

759

42.789

11,2%

São Paulo

1.542

2.126

100

3.255

6,4%

Subsistema Sudeste

15.212

2.107

859

46.044

10,7%

Goiás

20.566

2.058

1.187

63.941

11,0%

Subsistema Centro-Oeste

20.566

2.058

1.187

63.941

11,0%

Mato Grosso do Sul

49.625

2.127

2.799

150.634

10,6%

Subsistema Sul

49.625

2.127

2.799

150.634

10,6%

166.598

2.100

8.991

538.016

12,0%

Total

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 18 - Resultados para a tecnologia torre solar com armazenamento térmico,
segundo unidades da federação e subsistemas do SIN

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiênci
a (%)

Tocantins

749

2.012

66

2.685

12,8%

Subsistema Norte

749

2.012

66

2.685

12,8%

Bahia

33.131

2.109

2.740

131.579

13,6%

Paraíba

5.812

2.055

532

19.188

9,5%

Piauí

3.327

2.045

305

11.735

11,2%

Subsistema Nordeste

42.271

2.096

3.577

162.503

12,8%

Minas Gerais

5.781

2.103

540

19.900

11,1%

595

2.083

58

1.321

7,1%

Subsistema Sudeste

6.375

2.101

598

21.221

10,7%

Goiás

9.414

2.061

900

31.594

10,7%

Subsistema Centro-Oeste

9.414

2.061

900

31.594

10,7%

Mato Grosso do Sul

26.760

2.128

2.399

85.897

10,8%

Subsistema Sul

26.760

2.128

2.399

85.897

10,8%

Total

85.569

2.102

7.540

303.899

11,8%

São Paulo

Fonte: Elaboração própria
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5.2.2

Potencial segundo as Unidades da Federação e os subsistemas do SIN –
Alternativa alterando os valores da radiação direta normal

Os resultados obtidos a partir da alteração dos valores de radiação direta normal dos
dados associados às localidades brasileiras disponíveis no SAM indicam que, de fato,
ao se adotar os valores originais de radiação direta normal para as localidades
brasileiras disponíveis no SAM, observa-se uma subestimação do potencial brasileiro
para CSP.
Alterando-se os valores da radiação direta normal a partir dos fatores de multiplicação
apresentados na Tabela 19, que garantem que para cada tecnologia CSP simulada a
radiação direta normal equivalerá àquelas apresentadas na Tabela 13 para cada
localidade, a área requerida para a instalação de usinas CSP se torna menor para
todas as localidades simuladas, à exceção de Bom Jesus da Lapa (Tabela 19).
Tabela 19 – Fatores de multiplicação para alteração dos valores de radiação direta
normal das localidades disponíveis no SAM 12
Localidades simuladas

Fator de multiplicação

Belo Horizonte

1,12

Bom Jesus da Lapa

0,97

Brasília

1,19

Campo Grande

1,18

Cuaibá

1,31

Curitiba

1,74

Florianópolis

1,41

Fortaleza

1,29

Petrolina

1,12

Porto Nacional

1,08

Recife

1,34

Rio de Janeiro

1,25

Santa Maria

1,45

São Paulo

1,67

Fonte: Elaboração própria

Como usinas CSP dependem fortemente da radiação direta normal e a qualidade
deste parâmetro possui influência no requerimento mínimo de área, os resultados

12

Algumas localidades apresentaram fatores de multiplicação elevados. Para a simulação de usinas CSP de cilindro
parabólico sem armazenamento térmico houve erro durante as simulações para a localidade de Curitiba, Santa Maria e
São Paulo. Para estas localidades, adotaram-se os resultados das simulações da localidade mais próxima,
respectivamente Rio de Janeiro, Campo Grande e Rio de Janeiro. Para a simulação de plantas CSP de cilindro
parabólico com armazenamento térmico, a localidade de Florianópolis também apresentou erro e foi aproximada a
partir dos resultados obtidos com a simulação considerando-se a alteração da radiação direta normal da localidade do
Rio de Janeiro.
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obtidos aplicando-se esta alternativa indicam maior potencial, maior energia elétrica
gerada, maior área disponível e maior eficiência na conversão de energia solar em
energia elétrica.
Alterando-se os valores de radiação solar direta normal das localidades disponíveis no
SAM para que estes se adequem aos valores de radiação solar direta normal obtidos
na etapa de geoprocessamento, os resultados obtidos indicam um potencial, em
termos de capacidade instalada de 412 GW, 203 GW e 97 GW para as tecnologias
cilindro parabólico, sem e com armazenamento térmico, e para torre solar com
armazenamento térmico, respectivamente. O potencial em termos de energia
produzida a partir da simulação de usinas CSP, alterando-se os valores de radiação
direta normal, identificado foi de 733 TWh, 660 TWh e 359 TWh.
Tabela 20 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico sem armazenamento
térmico, segundo unidades da federação e subsistemas do SIN - Alternativa alterando os
valores da radiação direta normal

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiênci
a (%)

Maranhão

612

2.053

16

1.091

15,7%

Tocantins

5.094

2.013

141

9.377

15,0%

Subsistema Norte

5.706

2.017

157

10.469

15,1%

Bahia

117.140

2.109

3.201

225.121

14,5%

Ceará

157

2.020

4

281

17,4%

Paraíba

23.227

2.057

617

41.645

17,1%

Piauí

23.654

2.045

628

42.234

15,9%

Subsistema Nordeste

164.178

2.092

4.450

309.281

15,0%

Minas Gerais

41.596

2.107

1.151

72.146

14,8%

São Paulo

11.097

2.143

274

16.959

16,9%

Subsistema Sudeste

52.694

2.114

1.424

89.105

15,2%

927

2.019

24

1.537

17,0%

Goiás

63.030

2.056

1.734

107.372

16,0%

Subsistema Centro-Oeste

63.956

2.055

1.758

108.909

16,0%

Mato Grosso do Sul

125.906

2.126

3.362

214.953

14,9%

336

2.084

9

551

15,9%

Subsistema Sul

126.243

2.126

3.371

215.504

14,9%

Total

412.776

2.098

11.160

733.269

15,1%

Mato Grosso

Paraná

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 21 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico com armazenamento
térmico, segundo unidades da federação e subsistemas do SIN - Alternativa alterando os
valores da radiação direta normal

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiência
(%)

Maranhão

125

2.045

6

396

16,3%

Tocantins

2.250

2.013

111

7.672

14,8%

Subsistema Norte

2.376

2.015

117

8.068

14,9%

Bahia

61.740

2.109

2.988

215.437

14,6%

Ceará

94

2.020

4

301

20,7%

Paraíba

13.133

2.055

579

41.830

20,3%

Piauí

11.400

2.045

511

36.104

16,7%

Subsistema Nordeste

86.367

2.093

4.082

293.672

15,5%

Minas Gerais

16.517

2.105

821

54.665

14,8%

São Paulo

3.829

2.133

159

10.265

19,6%

Subsistema Sudeste

20.346

2.109

980

64.930

15,4%

Goiás

27.272

2.057

1.340

89.742

16,0%

Subsistema Centro-Oeste

27.272

2.057

1.340

89.742

16,0%

Mato Grosso do Sul

66.823

2.127

2.999

204.023

16,9%

6

375

Paraná
Subsistema Sul
Total

123

2.046

17,6%

66.945

2.127

3.004

204.398

16,9%

203.306

2.099

9.523

660.810

16,0%

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 22 - Resultados para a tecnologia torre solar com armazenamento térmico,
segundo unidades da federação e subsistemas do SIN - Alternativa alterando os valores
da radiação direta normal

Unidade da Federação

Potencial
(MW)

Radiação direta

Área

Produção de

normal anual média

disponível

eletricidade

(kWh/m2.ano)

(km2)

(GWh)

Eficiênci
a (%)

Tocantins

814

2.012

66

2.890

15,4%

Subsistema Norte

814

2.012

66

2.890

15,4%

Bahia

33.685

2.108

2.736

130.600

14,1%

Paraíba

6.935

2.056

541

25.897

16,0%

Piauí

4.328

2.045

339

15.220

16,2%

Subsistema Nordeste

44.948

2.094

3.615

171.717

14,5%

Minas Gerais

7.429

2.104

602

26.761

15,8%

São Paulo

1.188

2.111

81

3.643

19,1%

Subsistema Sudeste

8.617

2.105

684

30.404

16,1%

Goiás

11.833

2.061

962

42.352

16,4%

Subsistema Centro-Oeste

11.833

2.061

962

42.352

16,4%

Mato Grosso do Sul

31.527

2.128

2.534

111.685

14,9%

Subsistema Sul

31.527

2.128

2.534

111.685

14,9%

Total

97.739

2.101

7.861

359.047

15,0%

Fonte: Elaboração própria
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5.2.3

Potencial segundo as Regiões Hidrográficas

Como forma de avaliar o potencial para a tecnologia de concentração solar (CSP) no
Brasil no que diz respeito à disponibilidade hídrica das regiões nas quais as áreas
aptas à instalação de plantas CSP estão inseridas, os resultados nesta seção para
cada tecnologia simulada no SAM são apresentados de acordo com a região
hidrográfica na qual as áreas aptas estão inseridas. Os maiores potenciais em termos
de capacidade instalada e energia gerada para as três tecnologias simuladas no SAM
estão situados nas regiões hidrográficas do Paraná e do São Francisco. A região
hidrográfica do Paraná possui áreas aptas à instalação de plantas CSP situadas
próximas a rios com situação excelente quanto à relação entre a demanda e a
disponibilidade hídrica (Figura 39), enquanto que a região hidrográfica do São
Francisco apresenta rios próximos a áreas aptas à instalação de plantas CSP com
situação confortável no que diz respeito à relação entre demanda e disponibilidade
hídrica (Figura 41). Existem também, por outro lado, áreas aptas à instalação de
plantas CSP próximas a rios com condição crítica em ambas as regiões hidrográficas
(Figura 39 e Figura 41).
Estes resultados orientam o planejamento para a instalação das primeiras plantas
CSP no Brasil considerando a disponibilidade hídrica das regiões com elevada aptidão
à operação de usinas termossolares.
Tabela 23 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico sem armazenamento
térmico, segundo regiões hidrográficas
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

134.398

2.102

4.337

216.569

5.327

2.054

146

10.805

122.664

2.108

3.499

235.758

14.296

2.026

463

24.562

31.028

2.154

976

49.992

20.010

2.045

612

34.775

18.101

2.056

595

29.027

Atlântico Nordeste Ocidental

243

2.059

7

425

Atlântico Sudeste

799

2.003

28

848

346.865

2.099

10.664

602.761

Região Hidrográfica
Paraná
Atlântico Leste
São Francisco
Tocantins
Paraguai
Parnaíba
Atlântico Nordeste Oriental

Total

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 24 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico com armazenamento
térmico, segundo regiões hidrográficas
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

Paraná

60.698

2.103

3.461

185.001

Atlântico Leste

2.753

2.054

135

10.153

São Francisco

63.360

2.108

3.160

220.325

Tocantins

5.599

2.026

308

17.776

Paraguai

15.264

2.153

861

46.335

Parnaíba

9.240

2.045

475

28.709

Atlântico Nordeste Oriental

9.241

2.056

560

28.691

Atlântico Nordeste Ocidental

32

2.045

2

101

Atlântico Sudeste

410

2.003

28

924

166.598

2.100

8.991

538.016

Região Hidrográfica

Total

Fonte: Elaboração própria

Tabela 25 - Resultados para a tecnologia torre solar com armazenamento térmico,
segundo unidades da federação e subsistemas do SIN
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área
disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

Paraná

30.772

2.104

2.829

100.248

Atlântico Leste

1.593

2.055

127

6.577

São Francisco

33.577

2.109

2.796

132.221

Tocantins

2.077

2.029

195

7.188

Paraguai

8.133

2.153

729

26.106

Parnaíba

3.327

2.045

305

11.735

Atlântico Nordeste Oriental

5.812

2.055

532

19.188

277

2.003

28

635

85.569

2.102

7.540

303.899

Região Hidrográfica

Atlântico Sudeste
Total

Fonte: Elaboração própria

109

5.2.4

Potencial segundo as Regiões Hidrográficas – Alternativa alterando os
valores da radiação direta normal

A alternativa que envolve a alteração dos valores de radiação direta normal resulta em
maiores valores de potencial, área disponível e energia elétrica gerada nas regiões
hidrográficas. Este aumento é mais pronunciado em regiões hidrográficas que
abrangem localidades do SAM que possuem elevados fatores de multiplicação (Tabela
19).
Tabela 26 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico sem armazenamento
térmico, segundo regiões hidrográficas - Alternativa alterando os valores da radiação
direta normal
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

173.362

2.102

4.671

294.031

5.296

2.054

146

10.485

129.248

2.108

3.536

245.443

Tocantins

18.046

2.027

499

31.442

Paraguai

37.840

2.154

1.010

64.578

Parnaíba

24.133

2.045

641

43.089

Atlântico Nordeste Oriental

23.227

2.057

617

41.645

290

2.059

8

517

1.333

2.004

33

2.037

412.776

2.098

11.160

733.269

Região Hidrográfica
Paraná
Atlântico Leste
São Francisco

Atlântico Nordeste Ocidental
Atlântico Sudeste
Total

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 27 - Resultados para a tecnologia cilindro parabólico com armazenamento
térmico, segundo regiões hidrográficas - Alternativa alterando os valores da radiação
direta normal
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

Paraná

82.451

2.102

3.832

258.401

Atlântico Leste

2.701

2.054

135

9.848

São Francisco

65.605

2.108

3.176

227.102

Tocantins

6.936

2.026

346

23.383

Paraguai

20.190

2.154

906

61.645

Parnaíba

11.583

2.044

519

36.685

Atlântico Nordeste Oriental

13.133

2.055

579

41.830

Atlântico Nordeste Ocidental

36

2.045

2

115

Atlântico Sudeste

672

2.003

28

1.800

203.306

2.099

9.523

660.810

Região Hidrográfica

Total

Fonte: Elaboração própria

Tabela 28 - Resultados para a tecnologia torre solar com armazenamento térmico,
segundo regiões hidrográficas - Alternativa alterando os valores da radiação direta
normal
Potencial
(MW)

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área
disponível
(km2)

Produção de
eletricidade (GWh)

Paraná

37.637

2.105

3.029

133.489

Atlântico Leste

1.531

2.055

127

6.225

São Francisco

34.722

2.107

2.816

133.711

Tocantins

2.502

2.029

204

8.948

Paraguai

9.684

2.154

779

34.307

Parnaíba

4.328

2.045

339

15.220

Atlântico Nordeste Oriental

6.935

2.056

541

25.897

400

2.003

28

1.250

97.739

2.101

7.861

359.047

Região Hidrográfica

Atlântico Sudeste
Total

Fonte: Elaboração própria
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5.2.5

Comparação do potencial para CSP entre as duas alternativas de
simulação de plantas virtuais

A simulação de plantas virtuais é responsável por fornecer o valor do requerimento
mínimo de área a ser aplicado na etapa de geoprocessamento. Como se identificou
significativa discrepância, para algumas localidades disponíveis no SAM, entre o valor
da radiação direta normal disponível no SAM e os valores de radiação direta normal
identificados na etapa de geoprocessamento para as áreas próximas a estas
localidades, optou-se por simular plantas virtuais adequando-se os valores de radiação
direta

normal

disponíveis

no

SAM

àqueles

identificados

na

etapa

de

geoprocessamento. Como apresentado na Tabela 19, todas as localidades brasileiras
disponíveis no SAM, à exceção da localidade de Bom Jesus da Lapa, tiveram seus
valores de radiação direta normal alterados para valores superiores as valores
originais, oriundos de medições. Com isso, o requerimento mínimo de área se torna
inferior na alternativa de simulação de plantas virtuais a partir da alteração dos valores
de radiação direta normal. Consequentemente, a área disponível, assim como o
potencial, para a instalação de usinas CSP no Brasil tende a ser maior para a
alternativa que envolve a simulação de plantas virtuais a partir da alteração dos dados
de radiação direta normal. O resultado acerca do potencial brasileiro para a tecnologia
CSP está situado entre os resultados obtidos com as simulações a partir dos dados
originais de radiação direta normal e as simulações a partir da alteração dos dados de
radiação direta normal (Tabela 29 e Tabela 30).
Em geral, o aumento percentual observado para a geração de energia elétrica entre as
duas alternativas adotadas para a simulação de plantas virtuais é superior para o
resultado associado à produção de energia elétrica. Isto se deve ao fato de o aumento
no indicador de produção de eletricidade por metro quadrado ser superior ao aumento
no indicador de capacidade instalada por metro quadrado entre a alternativa de
simulação que envolve a simulação a partir dos dados originais de radiação direta
normal e a alternativa de simulação de plantas virtuais envolvendo a alteração dos
dados de radiação direta normal para que estes se adequem aos valores identificados
na etapa de geoprocessamento.
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Tabela 29 – Comparação do potencial e da produção de energia elétrica entre as alternativas de simulação de plantas virtuais segundo unidades
da federação e subsistemas do SIN
Potencial (MW)
Tecnologia
Alternativa de simulação

Produção de eletricidade
(GWh)

Cilindro parabólico sem armazenamento térmico

Potencial (MW)

Produção de eletricidade
(GWh)

Cilindro parabólico com 6h de armazenamento térmico

Potencial (MW)

Produção de
eletricidade (GWh)

Torre solar com 7,5h de armazenamento térmico

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Maranhão

436

612

764

1.091

111

125

345

396

-

-

-

-

Tocantins

4.619

5.094

8.346

9.377

2.194

2.250

7.125

7.672

749

814

2.685

2.890

Subsistema Norte

5.055

5.706

9.110

10.469

2.305

2.376

7.470

8.068

749

814

2.685

2.890

Bahia

113.180

117.140

221.233

225.121

60.488

61.740

212.771

215.437

33.131

33.685

131.579

130.600

Ceará

127

157

203

281

-

94

-

301

-

-

-

-

Paraíba

18.101

23.227

29.027

41.645

9.241

13.133

28.691

41.830

5.812

6.935

19.188

25.897

Piauí

19.690

23.654

34.233

42.234

9.162

11.400

28.465

36.104

3.327

4.328

11.735

15.220

Subsistema Nordeste

151.098

164.178

284.696

309.281

78.891

86.367

269.928

293.672

42.271

44.948

162.503

171.717

Minas Gerais

33.273

41.596

56.267

72.146

13.670

16.517

42.789

54.665

5.781

7.429

19.900

26.761

São Paulo

6.084

11.097

6.221

16.959

1.542

3.829

3.255

10.265

595

1.188

1.321

3.643

Subsistema Sudeste

39.357

52.694

62.488

89.105

15.212

20.346

46.044

64.930

6.375

8.617

21.221

30.404

554

927

831

1.537

-

-

-

-

-

-

-

-

Goiás

47.341

63.030

78.855

107.372

20.566

27.272

63.941

89.742

9.414

11.833

31.594

42.352

Subsistema Centro-Oeste

47.895

63.956

79.686

108.909

20.566

27.272

63.941

89.742

9.414

11.833

31.594

42.352

Mato Grosso do Sul

103.285

125.906

166.498

214.953

49.625

66.823

150.634

204.023

26.760

31.527

85.897

111.685

175

336

282

551

-

123

-

375

-

-

-

-

Subsistema Sul

103.460

126.243

166.780

215.504

49.625

66.945

150.634

204.398

26.760

31.527

85.897

111.685

Total

346.865

412.776

602.761

733.269

166.598

203.306

538.016

660.810

85.569

97.739

303.899

359.047

Mato Grosso

Paraná

Fonte: Elaboração própria
Nota: Alternativa de simulação 1: valores originais de radiação direta normal; Alternativa de simulação 2: valores alterados de radiação direta normal.
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Tabela 30 – Comparação do potencial e da produção de energia elétrica entre as alternativas de simulação de plantas virtuais segundo regiões
hidrográficas
Potencial (MW)
Tecnologia
Alternativa de simulação

Produção de eletricidade
(GWh)

Cilindro parabólico sem armazenamento térmico

Potencial (MW)

Produção de eletricidade
(GWh)

Cilindro parabólico com 6h de armazenamento térmico

Potencial (MW)

Produção de
eletricidade (GWh)

Torre solar com 7,5h de armazenamento térmico

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

134.398

173.362

216.569

294.031

60.698

82.451

185.001

258.401

30.772

37.637

100.248

133.489

Atlântico Leste

5.327

5.296

10.805

10.485

2.753

2.701

10.153

9.848

1.593

1.531

6.577

6.225

São Francisco

122.664

129.248

235.758

245.443

63.360

65.605

220.325

227.102

33.577

34.722

132.221

133.711

Tocantins

14.296

18.046

24.562

31.442

5.599

6.936

17.776

23.383

2.077

2.502

7.188

8.948

Paraguai

31.028

37.840

49.992

64.578

15.264

20.190

46.335

61.645

8.133

9.684

26.106

34.307

Parnaíba

20.010

24.133

34.775

43.089

9.240

11.583

28.709

36.685

3.327

4.328

11.735

15.220

Atlântico Nordeste Oriental

18.101

23.227

29.027

41.645

9.241

13.133

28.691

41.830

5.812

6.935

19.188

25.897

Atlântico Nordeste Ocidental

243

290

425

517

32

36

101

115

-

-

-

-

Atlântico Sudeste

799

1.333

848

2.037

410

672

924

1.800

277

400

635

1.250

346.865

412.776

602.761

733.269

166.598

203.306

538.016

660.810

85.569

97.739

303.899

359.047

Paraná

Total

Fonte: Elaboração própria
Nota: Alternativa de simulação 1: valores originais de radiação direta normal; Alternativa de simulação 2: valores alterados de radiação direta normal.
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5.2.6

Análise de localização dos melhores locais para a instalação de plantas
CSP

Assim como apresentado nos resultados parciais, os municípios com melhor qualidade
de radiação direta normal são apresentados na Tabela 31. Diferentemente dos
resultados parciais apresentados na Tabela 11, a identificação dos municípios com
melhor qualidade de radiação direta normal, apresentada na Tabela 31, se refere às
áreas remanescentes após a aplicação de todos os critérios de exclusão de áreas da
metodologia proposta nesta dissertação.
Tabela 31 - Municípios com melhor qualidade de radiação solar direta normal

Estado

Radiação direta normal
anual média
(kWh/m2.ano)

Área disponível (km2)

Serra Dourada

BA

2.215

44,48

Pedrinhas Paulista

SP

2.209

3,87

Cruzália

SP

2.205

10,94

Itápolis

SP

2.204

10,57

Érico Cardoso

BA

2.203

5,02

Tanque Novo

BA

2.201

14,69

Santana

BA

2.189

84,88

Angical

BA

2.184

3,79

Nantes

SP

2.183

4,11

Caturama

BA

2.183

1,02

Município

Fonte: Elaboração própria

A Bahia continua com participação significativa, uma vez que 6 dos 10 municípios com
melhor qualidade do recurso solar se encontram em seu território. Os outro 4
municípios estão localizados em São Paulo. Nota-se, porém, que outros municípios
configuram a lista dos dez melhores em comparação àqueles apresentados na Tabela
11. Isso se deve ao fato de alguns deles terem grande parte de suas áreas excluídas
de acordo com os critérios de exclusão adotados nesta dissertação.
Em geral, para o estado da Bahia, o critério de proximidade a subestações e rodovias
foi responsável por uma exclusão significativa de áreas com radiação direta normal
adequada à instalação de plantas CSP, assim como observado por Clifton & Boruff
(2010) para o oeste australiano. Além de evidenciar que outros municípios compõem o
ranking daqueles com melhor qualidade de radiação direta normal, quando
comparados àqueles que constam na Tabela 11, nota-se que os valores de radiação
direta normal média desses municípios são ligeiramente inferiores, assim como as
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áreas disponíveis em seus territórios para a instalação de plantas CSP. Mesmo assim,
áreas significativas com radiação solar direta normal de qualidade são identificadas
após aplicação dos critérios de exclusão de áreas adotados na etapa de
geoprocessamento desta dissertação.
Nesse sentido, esses resultados orientam onde poderiam ser medidos com maior
precisão dados meteorológicos, de forma a possibilitar a simulação adequada de
plantas CSP situadas nos municípios apresentados na Tabela 31.
Além disso, os resultados são de extrema relevância para o planejamento energético,
uma vez que apontam os municípios onde a instalação das primeiras plantas CSP de
grande escala conectadas ao Sistema Interligado Nacional no Brasil possuiriam menor
LCOE, dado o rigor dos critérios de exclusão de áreas adotados nesta dissertação.
Descendo mais um nível na análise de localização dos melhores sites para a
instalação das primeiras plantas CSP no Brasil, a Tabela 32 apresenta as áreas com
os maiores valores de radiação direta normal, depois de aplicados os critérios de
exclusão. Nota-se que essas áreas são suficientes para acomodar plantas de grande
escala.
Tabela 32 - Áreas no Brasil com os maiores valores de radiação direta normal

Estado

Radiação solar direta
normal máxima
(kWh/m2.ano)

Área onde a radiação
direta normal máxima
incide (km2)

Itápolis

SP

2.224

6,83

Serra Dourada

BA

2.223

6,60

Serra Dourada

BA

2.220

2,26

Santana

BA

2.220

12,50

Santana

BA

2.220

4,56

Santana

BA

2.220

2,80

Santana

BA

2.218

9,58

Tanque Novo

BA

2.216

3,49

Serra Dourada

BA

2.215

10,21

Serra Dourada

BA

2.215

10,85

Município

Fonte: Elaboração própria
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6

CONCLUSÕES

Esta dissertação teve como objetivo avaliar o potencial para a tecnologia de
concentração solar (CSP) no Brasil a partir de uma abordagem metodológica que
combina a análise com base em sistema de informações geográfica com simulação de
plantas CSP, incluindo a otimização do múltiplo solar.
A etapa de avaliação do potencial para CSP com base em sistemas de informação
geográfica se mostrou abrangente por si só, quando comparada a estudos similares
desenvolvidos em outros países. Esses estudos serviram de inspiração para o
desenvolvimento

dessa

dissertação,

que

pôde

assumir

na

etapa

de

geoprocessamento um caráter mais abrangente do que os estudos que a inspiraram
graças à disponibilização, principalmente, por diversos órgãos e agências nacionais de
uma ampla base de dados georreferenciados.
O senso comum aponta para a falta de disponibilidade de informações para a
condução de análises a respeito de diversos temas, inclusive àqueles relacionados ao
planejamento energético. Entretanto, foi possível notar um estado avançado de
maturidade na disponibilização de alguns dados, possibilitando à academia e ao setor
privado a realização de diversos estudos relacionados ao planejamento energético.
Ademais, para aprofundar os estudos que avaliaram o potencial para a tecnologia de
concentração solar com base em sistemas de informação geográfica, esta dissertação
incluiu uma etapa de simulação de plantas CSP de forma combinada e iterativa com a
etapa de geoprocessamento, com o objetivo de refinar os resultados obtidos. Buscouse refinar ainda mais os resultados a partir da alteração dos valores de radiação direta
normal das localidades disponíveis no SAM, na medida em que esta alteração
possibilita que os valores de radiação direta normal identificados na etapa de
geoprocessamento sejam retratados e considerados nas simulações das plantas
virtuais. Esta alternativa para o cálculo do potencial brasileiro para CSP se configura
como uma tentativa de contornar as lacunas na disponibilização ou na medição dos
dados meteorológicos relevantes para a simulação de plantas CSP
Nesse sentido, para possibilitar análises com níveis de detalhamento maior acerca do
potencial técnico para CSP no Brasil se torna necessário simular a geração de energia
elétrica para um número maior de localidades a fim de tornar mais preciso o
requerimento mínimo de área para as áreas aptas identificadas na etapa de
geoprocessamento. Isto seria possibilitado pela realização de medições, similares
àquelas realizadas em aeroportos, para um número maior de localidades no Brasil
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possibilitando a formação de arquivos com dados meteorológicos a serem inseridos e
utilizados no SAM e aumentando o número e abrangência geográfica das localidades
brasileiras atualmente disponíveis no SAM.
O potencial para a tecnologia de concentração solar (CSP) no Brasil baseou-se em
três arranjos de usinas CSP considerando duas tecnologias distintas. Sendo assim, é
importante ressaltar que os resultados apresentados nesta dissertação não
consideram a combinação dos arranjos propostos, porém evidenciam, para cada
arranjo isoladamente, o potencial em termos de capacidade instalada e em termos de
geração de energia elétrica. Na etapa de simulação da geração de energia elétrica por
plantas CSP virtuais para os três arranjos considerou-se uma capacidade instalada de
100 MW. Esta premissa possui influência direta no potencial técnico para CSP
identificado, pois determinou o critério de requerimento mínimo de área. A simulação
da geração de eletricidade para capacidades instaladas distintas em trabalhos futuros
pode contribuir para a análise da influência da variação deste parâmetro técnico no
requerimento mínimo de área por MW instalado. Todos os arranjos de plantas CSP
simulados possuíram sistema com arrefecimento úmido. A otimização do múltiplo solar
em função do menor LCOE para sistemas de arrefecimento úmido e seco gera o
mesmo resultado. Nesse sentido, trabalhos futuros que visem avaliar o desempenho
de plantas CSP com arrefecimento seco, em áreas com stress hídrico, por exemplo,
devem também realizar simulações paramétricas para otimizar o múltiplo solar em
função da energia elétrica gerada pela planta CSP ceteris paribus, porém com sistema
de resfriamento úmido.
Além da análise com base em sistemas de informação geográfica para a identificação
do potencial técnico de CSP no Brasil, esta dissertação também se propôs a indicar a
melhor localização para a instalação das primeiras usinas CSP de grande escala
conectadas ao Sistema Interligado Nacional.
O potencial em termos de capacidade instalada para a tecnologia de concentração
solar no Brasil calculado nesta dissertação foi de 346 GW, 166 GW e 85 GW para as
tecnologias cilindro parabólico sem armazenamento térmico, cilindro parabólico com
6,0 horas de armazenamento térmico e torre solar com 7,5 horas de armazenamento
térmico, respectivamente. O potencial em termos de geração de energia elétrica para
as mesmas tecnologias calculado nesta dissertação foi de 602 TWh, 538 TWh e 303
TWh, respectivamente. Esses valores demonstram que a tecnologia CSP pode
assumir participação significativa na matriz de geração de energia elétrica brasileira no
longo prazo. Uma das principais barreiras ainda é o seu custo nivelado de geração de
118

energia elétrica, porém espera-se uma redução deste custo no longo prazo. Neste
sentido, é importante que o desenvolvimento desta tecnologia no Brasil ocorra nos
locais mais adequados em termos de custo nivelado e aptidão dos locais. Foi possível
identificar através da análise de localização dos melhores locais para instalação de
plantas CSP que 6 municípios na Bahia (Serra Dourada, Érico Cardoso, Tanque Novo,
Santana, Angical, e Caturama) e 4 municípios em São Paulo (Pedrinhas Paulista,
Cruzália, Itápolis e Nantes) se mostram como os principias candidatos para a
instalação das primeiras plantas CSP de grande escala conectadas ao SIN. Esses
municípios são aqueles que apresentam melhor qualidade de radiação direta normal
depois da aplicação da totalidade dos critérios de exclusão considerados nesta
dissertação. Sendo assim, as plantas CSP instaladas nesses municípios possuirão,
possivelmente, o menor custo nivelado de geração de energia elétrica no Brasil para
esta tecnologia.
A análise do potencial para tecnologia de concentração solar (CSP) no Brasil
conduzida nesta dissertação possuiu como foco a avaliação acerca de plantas CSP de
grande escala conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Porém, a tecnologia CSP
também possui aplicação para a geração de energia elétrica de forma distribuída e
para a geração de outra forma relevante de energia, o calor. Nesse sentido, existe um
vasto campo para trabalhos futuros que visem aplicar análises com base em sistemas
de informação geográfica para determinação do potencial ou da melhor localização de
plantas CSP com outras características. Contudo, a comparação apresentada nesta
dissertação entre os municípios com melhor qualidade de recurso solar e as áreas
com os maiores valores de radiação direta normal, antes e depois da aplicação da
totalidade dos critérios de exclusão de áreas, serve como um indicativo de onde o
aproveitamento da energia solar por usinas CSP no Brasil, gerando eletricidade de
forma distribuída, possuiria melhor desempenho. No que tange a geração de energia
elétrica conectada ao SIN, essa comparação evidencia que áreas no Brasil com
excelente qualidade de radiação direta normal podem não estar sendo caracterizadas
como aptas à instalação de plantas CSP por estarem situadas a grandes distâncias de
subestações, além de estarem distantes dos grandes centros consumidores de
energia elétrica no Brasil. Nesse sentido, avanços tecnológicos e reduções de custos
nos sistemas de transmissão de alta tensão em corrente contínua (HVDC), podem
contribuir para que esses clusters se configurem em regiões exportadoras de energia
elétrica para grandes centros consumidores de eletricidade.
As simulações da geração de energia elétrica obtidas nesta dissertação para
diferentes localidades podem contribuir para análises que visem avaliar a
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complementaridade na geração de energia elétrica por usinas CSP, dado que as
simulações ocorreram para regiões dispersas geograficamente. Além de ser possível
analisar os resultados das simulações para as plantas no SAM para o intervalo de
meses, dias, ou até mesmo horas, os dados georreferenciados do SWERA também
possuem informações de radiação solar direta normal apresentados segundo valores
médios para meses ou estações do ano. Assim, existe uma quantidade significativa de
dados, em formato georreferenciado, assim como em resultados de simulações, de
alta qualidade para análises que avaliem a complementaridade na geração de energia
elétrica ao longo de um ano a partir da dispersão geográfica de usinas CSP.
Esses dados possuem relevância também se considerados em estudos futuros que
façam uso de modelos de otimização para a geração da energia elétrica, como o
Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental
Impacts (MESSAGE), por exemplo. Para estas aplicações se torna interessante
considerar, nas simulações de plantas CSP com armazenamento térmico, diferentes
perfis de despacho da energia térmica armazenada visando o atendimento de um
perfil de demanda de energia elétrica conhecido ou verificando a influência da variação
deste parâmetro técnico no custo nivelado da geração de energia elétrica.
A sobreposição das informações a respeito das áreas aptas à instalação de plantas
CSP com as regiões hidrográficas evidenciou a necessidade de avaliação, em
trabalhos futuros, de plantas CSP com sistema de resfriamento seco, uma vez que
grande parte do potencial para CSP no Brasil está localizado próximo a regiões
críticas no que diz respeito à relação entre demanda e disponibilidade hídrica.
Plantas CSP também possuem o potencial para o fornecimento de calor para
aplicação a processos industriais. Nesse sentido, avaliar o potencial desta tecnologia
para essa finalidade também pode ser objeto de estudos futuros.
A metodologia desenvolvida para a avaliação do potencial para a tecnologia de
concentração solar (CSP) no Brasil nesta dissertação pode ser aplicada a outras
fontes renováveis utilizadas para a geração de energia elétrica. Caso haja
disponibilidade de dados climáticos para a simulação da geração de energia elétrica
nos locais identificados como sendo aptos, sem que aproximações sejam feitas, os
resultados obtidos com aplicação da metodologia proposta nesta dissertação
demonstrariam elevado grau de precisão.
Os resultados obtidos nesta dissertação acerca do potencial para a tecnologia de
concentração solar (CSP) no Brasil indicam que esta fonte pode ter participação
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significativa na matriz de geração de energia elétrica nacional no longo prazo, uma vez
que os custos associados a esta tecnologia ainda se encontram em patamares que
restringem seu desenvolvimento. Nesse sentido, os resultados desta dissertação
contribuem para a identificação de áreas onde o custo da tecnologia CSP pode ser
competitivo, sendo de extrema relevância para o planejamento energético nacional.
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ANEXO I: MAPAS DO POTENCIAL DE CSP

Figura 28 - Mapa com as áreas aptas para CSP no subsistema Centro-Oeste do SIN
Fonte: Elaboração própria
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Figura 29 - Mapa com as áreas aptas para CSP no subsistema Nordeste do SIN
Fonte: Elaboração própria
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Figura 30 - Mapa com as áreas aptas para CSP no subsistema Norte do SIN
Fonte: Elaboração própria
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Figura 31 - Mapa com as áreas aptas para CSP no subsistema Sudeste do SIN
Fonte: Elaboração própria
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Figura 32 - Mapa com as áreas aptas para CSP no subsistema Sul do SIN
Fonte: Elaboração própria
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Figura 33 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica Atlântico Leste
Fonte: Elaboração própria
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Figura 34 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste
Ocidental
Fonte: Elaboração própria
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Figura 35 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste
Oriental
Fonte: Elaboração própria
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Figura 36 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste
Fonte: Elaboração própria
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Figura 37 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica do Tocantins
Fonte: Elaboração própria
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Figura 38 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica do Paraguai
Fonte: Elaboração própria
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Figura 39 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica do Paraná
Fonte: Elaboração própria
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Figura 40 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica do Parnaíba
Fonte: Elaboração própria
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Figura 41 - Mapa com as áreas aptas para CSP na Região Hidrográfica do São Francisco
Fonte: Elaboração própria
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